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4. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Tekirdağ Millete 
vekili Halil Başol'un kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiÜeri Sakarya Milletvekili'Nevzat Er
can, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 
Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesin
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1457) (S. Sayısı: 874) ' 

2. - 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/937) (S. Sayısı: 890) 

3. - 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanuniaşıncaya Kadar Devlet 
Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı : 
892) 

— — m — — - ' 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.30'da açılarak iki oturum yaptı. 
Adıyaman Milletvekili Abuzer Tanrıverdi'nin, Millî Savunma, 
Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, 

Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'ın, Çevre, 
Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Plan ve Bütçe; 

Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve CHP Grubuna düşen iki üyeliğe 

Bartın Milletvekili Hasan Akyol ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu, 

Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan ve ANAP Grubuna düşen üyeliğe Sakarya Mil
letvekili Mustafa Kılıçarslan, 

(10/198) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan ve CHP Grubuna dü
şen üyeliğe Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz; 

Seçildiler. 

Hükümet programı üzerindeki görüşmelerde grupların ve Hükümetin konuşma sürelerini iki 
konuşmacıya kullandırabilmelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programı görüşüldü. 
Devlet Bakanı Coşkun Kırca, ANAP Grubu adına Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın, 

Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün, DYP Grubu adına Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu'nun; 

Konuşmalarında, kendilerine sataşıldığı iddiasıyla birer konuşma yaptılar. 

-Sayfa.. 
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Alınan karar gereğince, 4 Kasım 1995 Cumartesi günü saat 13.30'da toplanmak üzere, birle
şime 21.02'de son verildi. 

Beytullah Mehmet Gazioğlu-

Başkanvekili 

Abbas İnceayan Mehmet Cemal Öztaylan 
Bolu Balıkesir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
4 .11 .1995 CUMARTESİ 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Sevcn'in, bazı galerilerde gümrük vergisi ödenmemiş oto

mobiller bulunduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7503) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 3.11.1995) 

2. - istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden istifa eden bazı devlet memurları 
için yapıldığı iddia edilen uğurlama merasimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7504) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.1995) 

3. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden istifa eden bazı devlet memurları 
için yapıldığı iddia edilen uğurlama merasimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/7505) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.1995) 

4. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden istifa eden bazı devlet memurları 
için yapıldığı iddia edilen uğurlama merasimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından yazılı soru önergesi (7/7506) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.1995) 

® 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Bcytullah Mehmet GAZİOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN(Bolu), Mehmet Cemal OZTAYLAN (Balıkesir) 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 üncü Birleşimini açıyorum. 
m.-YOKLAMA 

. • • • v 

BAŞKAN -Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur; 14.30'da toplanmak üzere, 

birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 13.53 

322 



T.B.M.M. B : 2 3 4 .11 .1995 0 : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.30 

BAŞKAN: Başkanvcküi Bcytullah Mehmet GAZİOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN(Bolu), Mehmet Cemal ÖZTAYLAN(Balıkesir) 

_ _ _ Q . " 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

HI. -YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; arkadaşlarımın, 

salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
Ancak, maalesef, İzmir'de, müessif bir sel felaketi olmuştur. Milletvekili arkadaşlarımız, der

hal, felaket bölgesine gitmek istemektedirler; tabiî ki, öyle olması da gerekir. Kendilerinin isimle
rini alıyorum, sıraları geldiği zaman burada göstereceğim. 

Bütün İzmirlilere, bütün Türkiye vatandaşlarımıza, Büyük Millet Meclisi adına geçmiş olsun 
dileklerimizi de, bahusus iletmelerini rica ediyorum; iyi yolculuklar diliyorum. 

Sayın Işılay Saygın, Sayın Rifat Serdaroğlu, Sayın Mehmet Köstepen, Sayın Cemal Tercan, 
Sayın Mehmet Özkan, Sayın Erkut Şenbaş... 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Böyle bir usulümüz yok Sayın Başkan. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın İnönü, Sayın Çulhaoğlu da var... 
BAŞKAN - Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları vardır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, başkan ve kâtip üye seçimini yap

tığına ilişkin tezkeresi (3/2022) 
BAŞKAN - Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

3.11:1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına v 

Millî Savunma Komisyonunun 3.11.1995 tarihli 2 nci Birleşiminde Komisyon Başkanlığı ve 
Kâtipliği için yapılan seçime 13 üye katılmış ve kullanılan oyların 13'ünü alan Ankara Milletveki
li A.Baki Tuğ Komisyon Başkanlığına, İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez Komisyon Kâ
tipliğine seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
1 Hasan Basri Eler 

Edirne 
Komisyon Başkanvekili 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

V.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile görüşülecek konuların ve gündemdeki sırala
manın yeniden belirlenmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş öneri
leri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

4.11.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 4.11.1995 Cumartesi günü yapılan toplantısında siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin, İçtüzüğün 19 uncu madde
si gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Nevzat Ercan 

Doğru Yol Partisi 
Gnıp Başkanvekili 

Öneriler: 
1 -Genel Kurulun6.11.1995 Pazartesi ve7.11.1995 Salı günleri 13.00-19.00,20.00-01.00sa

atleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve bu birleşimlerde sözlü sorular ile diğer denetim konula
rının görüşülmeyerek, yalnızca kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; sunuşlar ve işaret oyuyla 
yapılacak seçimlerin Genel Kurulun çalıştığı her gün yapılması ve 5.11.1995 Pazar günü yapılacak 
güvenoylamasından sonra çalışmalara 24.00'e kadar devam edilerek sıradaki kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 

2 - İçtüzüğün 79 uncu maddesi gereğince, Hükümetin görüşülmesini istediği kanun tasarı ve 
tekliflerinden, gündemin 283 üncü sırasında yer alan 894 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü sıra
da görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneri üzerinde söz isteyen?.. , ° 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Aleyhinde, Sayın Başkan... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ben de aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Aleyhte, Sayın Güney ve Sayın Kapusuz söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Güney. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Güney, süreniz 10 dakikadır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bugün toplanan Danışma Kurulunda, DYP Grubuna 

mensup arkadaşlarımızın, Meclisin çalışmalarıyla ilgili vermiş oldukları önerinin aleyhinde konuş
mak için söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu konularda ol
dukça sık söz alan bir arkadaşınız olarak, her zaman ifade ettiklerimi, kısa da olsa, yine sizlere açık
lama ihtiyacını duydum. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisi toplamak için, süreyi uzatmak için, zorlayıcı, ille yapalım 
şeklinde karar almanın Meclisimize bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Bugüne kadar hepimiz 
gördük ki, bu tip zorlamalarla karan alırsınız; ama, uygulamaya geçemezsiniz. 
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Bu haftayı hep birlikte yaşadık. Bir kanunu -Patent Kanununu- zorla çıkardık. Şimdi, düşüne
biliyor musunuz; yarın güvcnoylaması var. Meclisin güvenoylamasını müteakip 24.00'e, pazartesi 
ve salı günleri de saat 01.00'e kadar çalışması öngörülüyor. Özellikle bu Meclisteki tecbrübeli ar
kadaşlarımın çok iyi bildiklerini zannediyorum; 24 Aralıkta seçim kararı almış olan bir Meclisin, 
bu saatten sonra -Hükümetin güvenoyunu almasını da müteakip- toplanıp çalışabilmesi mümkün 
mü... Bunu, hepinize soruyorum. Karar alabilirsiniz, karar alabiliriz; ama, uygulayanlayız; uygula
yamıyoruz. Yapabileceğimiz şeyleri yapalım. 

Üstelik, daha başka bir şey de var: Alacağınız bu kararla acaba hangi kanunları geçireceğiz; 
bakınız, bu kanunların içinde acilen çıkmasını istediğimiz, milletimizin çok acil beklediği kanun
lar olsa, olabilir; ona belki aklım yatabilir; ama, listeye baktığımda, geçici bütçe kanun tasarısı, ta
mam, doğru; bunu birlikte çıkaralım; ama, diğer kanunları çıkarmamız mümkün mü?., bunların ço
ğu da, seçim yatırımı için isteniyor. Örneğin; şehit aileleri ile ilgili tasan, Devlet İhale Kanunu, es
naf ve sanatkârlarla ilgili kanun, Gümrük Kanunu vesaire gibi... 

Şimdi, bize "bugüne kadar neredeydiniz, bu kanunları niye çıkarmadınız" diye sormazlar mı 
arkadaşlarım. Bu Meclis açıktı bugüne kadar, neredeydiniz şimdiye kadar... Seçim sathı mailine gi
rilmiş; milletvekillerinin, pazartesi gününden itibaren seçim bölgelerine gideceğini herkes biliyor; 
bu kanun tasarı ve tekliflerini getirip koyuyorsunuz... Bu nedir; bu, bir gösteriştir. Yani "biz bun
ları getirdik; ama, ne yapalım, Meclis çalışmıyor..." O zaman ne olacak; televizyonlarının başında 
bizi seyredenler ne diyecek "bugün, Meclis, yine açıldı, yine kapandı...Yine açıldı, yine kapandı..." 
Bugün bile 150 kişiyi burada zor bulduk; pazartesi günü bunu bulmak mümkün mü... Öyleyse... 

ABDULLAH KINALI (Hatay) - Siz de, gelin... 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Pazartesi günü siz de gelmeyeceksiniz; gelemeyeceksiniz; işin 
tabiatı bu. Onun için, aklın yolu birdir, gelin, bana göre yanlış, anlamsız, uygulanması mümkün ol
mayan bu karan geri çekin. Hele hele, bu kanun tasarılarının içine, vergi yasa tasarısının içine, ge
tirip, birtakım korsan önergeler koyarak, ittifaklar veya buna benzer birtakım yanlış kararlar aldır
maya kalkarsanız, bu Meclisi hiç çalıştıramazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, sizden rica ediyorum, Meclisimizin saygınlığı bakımından rica ediyo
rum; yapamayacağımız şey için, zorlayıcı karar almayalım. 

Biz, bu nedenle, getirilen bu önergeye olumlu oy vermeyeceğiz. Bu Meclisteki sağduyulu ve 
hakikaten bunun uygulanamayacağına inanan arkadaşlarımın da bizim gibi hareket edeceğine ina
nıyorum, güveniyorum. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güney. . 

Sayın Kapusuz, buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, Meclisin toplanmakta zorlandığı bir oturumda, bir çalışma gününde iki defa yokla
ma yaptık. Üzülerek söyleyelim ki, bu yoklamalardan sonra da, birçok arkadaşımız, hepinizin çok 
iyi bildiği gibi, bu çalışmaları ya kulislerden takip edecek veyahut da başka işlerinin peşine gide
cektir. Siz, bunun tabiî olduğunu da kabul ediyorsunuz zaten... Buna rağmen, bir de, Danışma Ku
ruluna teklifle geliyorsunuz. 
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Getirmiş olduğunuz teklif çok ilginçtir; Meclis Genel Kurulu, bu hafta içerisinde, yine aynı 
düşünceyle getirmiş olduğunuz çalışma önerinizi reddetti, kabul görmedi; ama, özellikle DYP'li 
yönetici arkadaşlarım veyahut da Sayın Başbakan, herhalde, seçim öncesi döneminde, seçim tak
viminin yürüdüğü bir dönemde, milletvekili adaylarının da sıralamasının yapılacağı fırsatını gani
met bilerek, âdeta zorlamayla bir şeyler yapmaya çalışıyor. 

Elbette, biz de, bu Meclisin verimli çalışmasından yanayız; ancak, takdir edersiniz ki, seçim 
takvimi işlemeye başladı. Hükümet yok, kurulma çalışmaları devam ediyor. Buna rağmen, bir de, 
Hükümetin, özellikle, olmayan Hükümetin, İçtüzüğün 79 uncu maddesine göre getirmiş olduğu 
teklifleri var. Bugün, yine, Genel Kurulun çalışma.saatlcrini yeniden düzenledikten sonra, tekrar 
ilave bir tasarı getiriyorsunuz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben, bunu, Danışma Kurulu toplantısında, Sayın Başkana 
da söylemiştim ve "bu Meclisi daha fazla yıpratmamak lazım. Bunun için de, Başkanlık olarak si
zin, bu çalışmaları, mutlaka, Parlamentoyu yıpratıcı bir konumdan çıkarmanız ve kurtarmanız la
zım." demiştim. Hükümet, İçtüzüğün 79 uncu maddesine göre, acilen çıkarılması gerekçesiyle, 
yaklaşık 10 tane kanun tasarı ve teklifinin görüşülmesini istemişken; bu kısa dönemde çalışılarak 
bunların üstesinden gelmek mümkün değilken, siz, bugün, yine ne getiriyorsunuz; ilave kanun ta
sarısı getiriyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, gece saat 12'ye kadar çalışma karan aldık. Birçok gün, maalesef, 
bu zaman diliminde, özellikle İktidara mensup arkadaşlarımızın görüşmelere devam etmediğini 
gördük ve yaşadık. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Hangi gün çalışmadı?.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, siz, 01.00 saatini öneriyorsunuz ki, özellikle, yine bu
rada olmayacaksınız; yine, bu çalışmalar sırasında, karar yetersayısı veyahut da toplantı yetersayı
sı arandığında, maalesef, yine burada bulunamayacaksınız; ama, zoraki bir şeyler yapmaya çalışı
yorsunuz; bunda da fayda yoktur. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Bu kanunları sen mi çıkardın Salih?!. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Siz, şayet, bu konuda rahatsızlık duyuyorsanız, üzerinde ça
lışmayı arzu ettiğiniz meselelerin görüşülmesi sırasında yeterli sayıya ulaşırsanız, buyurun, çalışa
lım. Burada bulunmadığınız için, ancak, sadece ve sadece, yöneticilerin sizlerden ısrarlı talepleri 
karşısında boyun büküyorsunuz; ama, burada yeterli sayıda bulunamıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, bizler, bu çalışmalarda, elbette, önceliği olan, çok acil olan konuları görüş
me hususunda, İçtüzüğün 79 uncu maddesinin gereği olan uygulamayı yapmalıyız. Sizin, kamu
oyuna "işte, görüyor musunuz; Meclisi çalıştırıyoruz" görüntüsünü vermek için getirmiş olduğu
nuz bu tasarı ve teklifler, değil bir hafta, değil onbeş gün, âdeta, iki, üç ayı alabilecek yoğunlukta 
gündem maddelerini ihtiva etmektedir. . 

Benim sizlere söylemek ve hatırlatmak istediğim konu şudur: Eğer, siz varsanız, bu zaman dir 
limi içerisinde, ister seçimlere kadar deyin, isterseniz bu hafta deyin, her zaman için; bizler Grubu
muzla, tan; ve tekmil olarak buradayız; ama; olması gereken sizler burada olmuyorsunuz; hem bu
nu teklif ediyorsunuz hem de burayı teşrif etmiyorsunuz. Bu tezadı ortadan kaldırmanızı hatırlatı
yorum. 

Bir milletvekili olarak, bu grup önerisine müspet oy vermeyeceğimizi, bunu tasdik etmeyece
ğimizi ifade ediyorum. 
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Bu arada, sözlerimi toparlarken şunu da ifade etmek istiyorum: Memleketimizde üzücü bir 
olay yaşanmıştır; İzmirimizde, bir tabiî afet, bir sel felaketi yaşanmıştır; birçok vatandaşımız ve 
kardeşimiz, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenabı Hak rahmet eylesin. Yakınlarına ve milleti
mize başsağlığı temennisinde bulunuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Öneri aleyhinde konuşmalar tamamlanmıştır. 

Önerinin lehinde, Sayın Nevzat Ercan; buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ben de, sözlerime 
başlamadan önce, İzmir'de meydana gelen, milletimizi derinden üzen ve çok sayıda vatandaşımı
zın ölümüne yol açan sel felaketi nedeniyle, bu üzüntüleri derinden paylaştığımızı ifade ediyor, ha
yatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına ve milletimize baş
sağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Danışma Kurulu toplantısı yaptık. Gündemin yeniden tanzimi
ne ve ayrıca, çalışma gün ve saatlerinin yeniden tespitine ilişkin bir öneri götürdük. Çok açık söy
lüyorum, Doğru Yol Partisi, Danışma Kuruluna götürdüğü öneriyle neyi istiyor; diyor ki "24 Ara
lıkta seçim yapılacak, şu önümüzde kalan günleri çok iyi değerlendirmeliyiz; önemli yasa teklif ve 
tasarıları var, birkaç gün içerisinde Genel Kurul bu tasan ve teklifleri ele alabilsin; çalışma sürele
rini, saatlerini biraz daha uzatalım, çalışma günlerinin sayısını artıralım, milletin yararına, devletin 
yararına tasarı ve teklifleri mümkün olduğunca kısa sürede seçime gitmeden önce bu Meclisten çı
karalım." 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Gelin o zaman, gelmiyorsunuz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Doğru Yol Partisinin önerisi bu. Dediğimiz şu: Pazartesi gü
nü bu Meclis çalışsın... 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - İkide bir ara veriyoruz... Toplantı yetersayısını bulamıyorsu
nuz beyefendi. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bunun Türkçesi, açık, net; pazartesi günü, bu Meclis çalışsın, 
hangi saatlerden itibaren çalışsın; saat 13.00'te, Genel Kurul, çalışmalarını başlatsın, saat 19.00'a 
kadar aralıksız bu çalışmalarını sürdürsün; saat 20.00'de tekrar çalışmalarını başlatsın ve saat 
01.00'e kadar sürdürsün. 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Sayın Başkan, gelmiyorsunuz... Dışarıda bekliyorsunuz... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Acaba, millet, bizden başka bir şey mi bekliyor; acaba, bizi 
buraya gönderen milletin vekilleri olarak, bu Parlamentoda "pazartesi günü bu Meclis çalışsın, ça
lışmasın" tartışması noktasında "çalışmasın" diyenlere mi haklılık kazandıracak; yoksa "çalışsın" 
şeklinde öneri getirenlere mi haklılık kazandıracak... Doğrusu, bunu nasıl anlamıyorsunuz, nasıl 
takdir etmiyorsunuz, ben, hayret ediyorum!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Gelmiyorsunuz... Çalışmıyorsunuz, anlamıyor musun?!. 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Gelin o zaman... . 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şu mantığa bakın, şu mantığa!.. (RP 
sıralarından "Doğru Yol'a söyle, Doğru Yol'a" sesleri) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, gelmiyorsunuz toplantılara... 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) - Neden tahammülsüzlük gösteriyorsunuz ki... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) - Sayın Başkan, toplantıya gelmiyorsunuz... Gelmi
yorsunuz ki... . 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bakın, bir öneri daha: Ben diyorum ki, benim Partim diyor 
ki, benim partili milletvekili arkadaşlarım adına, Doğru Yol Partisi Grubu diyor ki, yarın güvenoy-
laması yapalım; bu güvenoylaması bir saatimizi alır; saat 15.00'te toplanacak olan Genel Kurul, 
güvenoylaması sonrasında dağılmasın; millet adına, hepimiz burada olalım, kanun tasarı ve teklif
lerini ele alıp, görüşelim, tartışalım; çıkın kürsüye, yapıcı, olumlu tenkitlerinizi* görüşlerinizi orta
ya koyun, güzel yasalar çıkaralım. Bir itirazınız var mı buna?.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Var tabiî!... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Var öyle mi?!. Peki... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Beyefendi gelmiyorsunuz... Toplantıya gelmiyorsu
nuz... 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Gelmiyorsunuz... Tutanaklara bakın, gelmiyorsunuz... Kaç 
defa ara verildi... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Haa, "gelmiyorsunuz" diyorsunuz, peki, değerli milletvekil
leri, dört yıldır, bu Mecliste, kimin gelip gelmediğini, bu sıralara kimin oturup oturmadığını, kimin 
bu Meclisi terk ettiğini, kimin sık sık hakkın suiistimali gibi bir yola tevessül ederek peşi peşine 
yoklama istediğini, karar yetersayılarını aradığını, üst üste gayrî ciddî önergeler vermek suretiyle, 
kanun tasan ve tekliflerinin bu Meclisten çıkmasını engellediğini bilmeyen var mı?.. Var mı bilme
yen?.. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından "var" sesleri) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Var tabiî... 

AHMET KABİL (Rize) - Korsan önerge getirirseniz... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sen korsan önerge getirirsen yapar tabiî... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sen , vergi yasası tasarısının içine korsan önerge koyarsan yapar
lar ... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Ben, size defaatle söyledim; bu kürsüden tekrar etmekte de 
yarar görüyorum: Sayın Ülkü Güney Ağabeyimiz diyor ki, "dört senedir ne yaptınız?" 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Yalan mı diyor?.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Öyle mi diyor? Bir bak bakalım!.. Bu Meclis daha önceki dö
nemlerden daha çok tasarı ve teklif çıkardı dersem, acaba cevabınız ne olur? 360 kanun tasarı ve 
teklifi, bu Mecliste görüşülmüş ve çıkmış. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Gündeme bak, gündeme!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Çok partili siyasî hayata girdiğimiz dönemden bu yana, sivil 
bir anayasa yapmak noktasında, o denli kapsamlı bir anayasa değişikliğini, ilk defa, 19 uncu dö
nem Parlamentosu gerçekleştirmiştir. Türkiye için çok önemli saydığımız ve dönüm noktası olarak 
gördüğümüz, özelleştirme gibi bir yasayı da bu Parlamento çıkarabilmiş; gümrük birliğinin kapısı
nı aralama noktasında, gümrük birliğine ilişkin uyum yasalarıyla ilgili çok önemli yasaları da, yi
ne bu Meclis çıkarmayı başarabilmiştir... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Yüzün bile kızarmıyor!.. 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakınız, sizi, millete şikâyet ediyo
rum; "pazartesi günü çalışmasın" diyenleri şikâyet ediyorum; gece gelip, burada, bu Mecliste 
"Meclis çalışmasın" deyip, bu kürsüden, çalışmaları engellemek isteyenleri, buna karşı tavır koyan
ları şikâyet ediyorum... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Sen neredesin!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - ...ve tekrar, Meclisin gündemine ilişkin olarak diyorum ki, 
ekbütçeyi çıkaralım, şimdi, bizim ele almak istediğimiz; geçici bütçeyi çıkaralım... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Korsan önerge var mı?!. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ek bütçeyle ilgili, memurlarımıza, memur 
emeklilerimize, işçi emeklilerimize, Bağ-Kur'lulara, SSK emeklisi işçilerimize... < 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Yeni mi geldi aklına!.. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Ne bağırıyorsun!.. . 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Dört sene süründürdünüz!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - ...verdiğimiz artışların, 15 Kasımdan itibaren ödenebilmesini 

sağlayacak olan ek bütçeyi, geçici bütçeyi bugün, bu Meclis çıkarmalı; bizim önerimiz bu. 

Değerli milletvekilleri, Trafik Yasasında değişiklik yapacağız. Bunu, Anavatan Partisi sözcü
sü önemsiz saydı. Bizim ele almak istediğimiz ve bu Mecliste öncelikle görüşülsün şeklinde öner
diğimiz yasa tasan ve teklifleri açısından bunlan söylemek ihtiyacını hissediyorum; Trafik Yasası
nı ele alalım diyorum. Türkiye'de, dünyanın hiçbir yerinde olmayan boyutta can ve mal kaybına 
yol açan, hepimizi her gün derinden üzen bir trafik hadisesiyle, canavarıyla.karşı karşıyayız... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Şimdi mi geldi aklına!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - ...Gelin, sizinle, beraberce, birlikte, el ele, Trafik Yasasını, 

gece sabahlara kadar çalışarak çıkaralım. Neden karşısınız bunlara? Şehit aileleriyle ilgili... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Şimdi mi geldi aklınıza; seçime üç gün kala... Dört sene 

yattınız!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) -....bir güzel yasayı getirdik, gündeme aldık; bundan rahatsız 

mı oluyorsunuz?!. Hayatlarını yitiren, bu vatan için, bu millet için şehit düşmüş, şehit vermiş aile
lerimize, hiç olmazsa, o aile efradından birine istihdam imkânı yaratalım. Onların üniversitelerde 
okuyan çocukları varsa, onlara burs imkânı verelim. Bunlara mı karşısınız siz?!. (DYP sıralarından 
alkışlar, ANAP ve RP sıralanndan gürültüler) 

Siz, sabahlara kadar bu Mecliste oturmalı, bu yasaların çıkması için gayret göstermelisiniz. Si
zi mîlletin hakemliğine bir defa daha tevdi ediyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sizler, katilleri affettiniz. Yuh!.. Yuh!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Milletimizden, bu önerilerimize karşı çıkanları, çıkacak olan-
lan, ekranlardan ibretle takip etmelerini bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sen, şehitleri ağzına alma... Şehitlerden bahsetme... Katillere ar
ka çıktınız... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ercan. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - Sayın Aşık, size söz vermeyeceğim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, Sayın Ercan, ismimden bahsederek "bundan ön
ce, dört yıl, Meclisten hiçbir şey Çıkmadı" dediğimi ifade ettiler. Ben, böyle bir ifadede bulunma
dım. Benim konuşmamı burada yanlış ifade ettiler, düzeltmek istiyorum; İçtüzük madde 7Û'e göre 
söz hakkı istiyorum efendim. v 

BAŞKAN - Zabıtlara geçmiştir Sayın Güney. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - İçtüzük madde 70'e göre söz istiyorum. Benim sözlerimi burada 
yanlış aksettirdiler, açıklamama izin verin. 

BAŞKAN - Zabıtları getirtip bir bakayım efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Açıklayacağım efendim. Sayın Başkan, zatı aliniz duydunuz. 

Sözlerimi burada yanlış ifade ettikleri için, bunu düzeltmek yönünde söz istiyorum, başka bir an
lamda söz istemiyorum. Sadece, söylediğim sözlerin yanlış aksettirilmesini arzu etmiyorum. Bu, 
benim en tabiî hakkım. 

BAŞKAN - Sizin sözlerinizin yanlış olduğunu kimse söyleyemez efendim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Efendim, Sayın Ercan söylediler; lütfen, 2 dakika izin verin. 

BAŞKAN - Söyleyemez, kimse söyleyemez efendim... Zabıtlar gelsin, inceleyeceğim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, İçtüzüğün 61 inci maddesine göre, 

bulunduğum yerden bir kısa söylemim var müsaade ederseniz. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkanım, biraz evvel, Sayın Grup Başkan-
vekili öylesine bir nutuk attı ki... (DYP sıralarından gürültüler) 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Herkese söz verecek misiniz? 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika efendim... Bir dakika... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - ... bütün salonun ampulleri patlamak üzereydi. Biz 

burada meydan mitingleri yapmıyoruz; ilim, irfan güzel konuşmalar yapıyoruz. Onun için, rica edi
yorum, arkadaşımın durumunu, Grup yeniden gözden geçirsin. Fevkalade sinirli... Fevkalade sinir
li...Hatta, biz ne olduk biliyor musunuz; rahatsız olmaya başladık. Bu kadar bağırarak konuşulmaz. 
Meseleler, aklıselimle müdafaa edilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim. Sözleriniz zabıtlara geçmiştir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, oylamaya geçmeniz lazım. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika efendim... Daha, Sayın Kerimoğlu'nun da söz 

hakkı var. Bir dakika... Bekleyiniz... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, buradaki çalışmalar, eğer, karşılıklı say

gıya dayanırsa daha hızlı gider; ama, bir grup, kendisini, burada kanunları çıkarmaya çalışıyor gös
terir de, diğerlerini, bunu engelliyor şeklinde takdim etmeye çalışırsa, bunun, neticede, bu çalışma
ları menfi yönde etkileyeceği, şimdiye kadar tecrübelerle bilinen bir gerçektir. Çok sevdiğimiz de
ğerli Grup Başkanvekili arkadaşımız, bazı konularda, bütün Meclisi itham etti, bizi de itham etti. 
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AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - "Gelin çalışalım" diyor; ne var bunda... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Diyor ki: "Burada, siz karar yetersayısının aranmasını 
istemeyin." Halbuki, şu Meclisin İçtüzüğü, şu Anayasa, şu Meclis çalışmalarındaki asıl hedef, ka
nunların, uygun bir şekilde, Meclisin hepsinin sahibi olarak çıkarılabilmesi için bir karar yetersa
yısı getirmiş. Eğer, bunu, siz isterseniz; bunu, herhangi bir milletvekili isterse, bu, takdir edilecek 
bir husustur. Bunu, engelleme diye takdim ederse bir grup başkanvekili, o zaman, bu, İçtüzüğe kar
şı çok yanlış ve saygısız bir tutum olur. Buradaki karar yetersayısının aranmasını Meclisin isteme
sinin tek sebebi, karar yetersayısının, Meclis İçtüzüğünce öngörülmüş olmasıdır. Bu, engelleme de
ğildir ki... 

İkincisi, bir talihsiz beyan daha işittik; yine, değerli arkadaşımızı tenzih ediyorum. O arkada
şımızı, kastımın ötesinde bir beyanda bulunmuş olarak kabul ediyorum; kanunlar, kararlar, önerge
ler hakkında çıkıp konuşmayı, engelleme sayıyor. Bu Meclisin varlığı yok olur o zaman... 

BAŞKAN - Anlaşılmıştır... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - ...Bu Meclisin manası yok olur o zaman. 

BAŞKAN - Anlaşılmıştır efendim. Zabıtlara geçmiştir. Teşekkür ederim. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Anlaşıldı... Anlaşıldı... ' 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Anlaşılmış; ama, şurada, çıkıp "bu millete bunu yapan
ları... ' 

BAŞKAN - Tamam efendim, tamam..'. Anlaşılmıştır... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, mecbur musunuz bunu dinlemeye?!. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - ...biz takip edeceğiz" diyor. Neyi takip edecek? DYP 

Grubu neyi getiriyor; vergi... Yarım kalan iş... İttifak önergesi... DYP Grubu, burada, Maliye Ba
kanlığını ilgilendiren bir konu içinde... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Mektup mu yazıyor efendim!.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - ...eğer, tutar da, Siyasî Partiler Kanunu gibi bir kanunu 
değiştirmeyi arzularsa, bu Meclis de, buna tepki gösterirse, bunu, o arkadaşımın da saygıyla karşı
laması lazım. 

BAŞKAN - Tamam efendim, anlaşılmıştır... Tamam efendim... Vakti gelince onu tezekkür 
ederiz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, ne anlatıyor arkadaşımız Allah aşkına!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bütçe, Gümrük Kanunu, Trafik Kanunu, Sayıştay Ka

nunu, şehit aileleriyle ilgili kanun, Mal Bildirimi Kanunu, Devlet İhale Kanunu, esnaf ve sanatkâr
larla ilgili kanun tasarıları... Kim kimi aldatıyor; bu kadar kanun tasarıları, şu iki gün içerisinde na
sıl çıkacak! Ayıptır!.. Milleti böyle aldatmak olmaz. 

BAŞKAN - Efendim, çıkarabildiğimiz kadarını; ama, hepsi de fevkalade lüzumlu ve güzel ka
nunlar. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Çok önemli; ama...-

BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir Parlamento 

döneminin, yani 19 uncu Dönemin sonuna doğru geliyoruz. Burada, iyi ya da kötü günlerimiz ol-
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du. Az evvel, Sayın Ercan'ı dinlerken, kendi kendime, İktidar ortağı olan bir partinin milletvekili 
olarak, Grup Başkanvekili olarak, neyi söylemem gerekir diye düşündüm. İşin doğrusu, Sayın Er-

,can, burada, konuşmalarında, bir gün önce, Danışma Kurulunda bize anlayış gösteren muhalefet 
partilerine haksızlık etmiştir. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu, teslim 
ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

- BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, lehte söz aldınız galiba... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Efendim, elbette lehte. (ANAP ve RP sıralarından 
"Doğruyu söylüyor" sesleri) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Doğruları söylüyor Sayın Başkan. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, öneriye aslında siz de tanık oldunuz, 
Danışma Kurulunda sizin de ricalarınız oldu; üç grup başkanvekili sizinle aynı şeyleri söyledi; ama, 
kendi Grubunuzun Başkanvekili başka şeyler söyledi. 

Şimdi, durup dururken, İktidar ortaklığı hatırına doğrudan ayrılmak bize yakışır mı? ( CHP, 
ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Doğruyu, doğru yerine koyacaksınız. 

Lehindeyim; şunun için lehindeyim... 

BAŞKAN.- Sayın Kerimoğlu...(ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Efendim, izin verin lütfen... 

BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika Sayın Kerimoğlu... (ANAP ve RP sıralarından gürültü
ler) Bir dakika efendim... 

GÜRHAN ÇELEBİÇAN (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz evve! konuşan hatibe meydan nut
ku attırdınız. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

AHMET KABİL (Rize ) - Niye müdahale ediyorsun hatibe?.. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

Sayın Kerimoğlu'nun söylediklerine itiraz ediyor değilim, kanaatim o idi... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Her şeye karışıyorsun... 

BAŞKAN - Bir dakika ama, siz, lehte konuşmak üzere söz aldınız, o sebepten; yoksa, her
hangi bir şey yok. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, izin verirseniz oraya geleceğim. 
Şimdi, bu önergenin aslı, özü, Meclisin bir saat daha fazla çalışması değil mi... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Pazartesi... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) -Efendim bir saniye... "Pazartesi" ifadesinin altında ya
tanın, şeytanın hangi ayrıntıda gizli olduğunu biraz sonra anlatacağım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, burada, muhalefet partilerinin değerli grup başkanvekilleri söz alıp, şunu söylemek du-
rumundalarsa, ben de doğruyu söylemek zorundayım: Arkadaşlarımız, "Gündemi beraber belirle
dik" dediler. Nasıl belirledik : Ek bütçe, geçici bütçe, Trafik, Sayıştay, Devlet İhale Kanunu, şehit 
aileleri ve esnafla ilgili kanun tasarısına ilişkin çalışmaları, hiç değilse devletin sürekliliği açısın
dan, özellikle ilk üçünün, yani, ekbütçeyi, ggeçici bütçeyi, Trafik Yasasını, Meclis çalışmalarına 
ara vermeksizin... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Şehitler... Şehitler... 
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MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Gerekirse, şehitlerle ilgili teklif de dahil, ara vermek
sizin, bugün sabaha kadar -Doğrusunu söyleyeceksek saat belirtmedik Sayın Ercan, bu arkadaşla
rımız da biz de...- çalışalım. Yarınki güvenoylamasından sonra çalışma yok, onu da koyalım, erte
si günü sabaha kadar da çalışmalarımıza devam edelim... 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Gelmezsiniz... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Değerli dostlarım, şimdi, İşin doğrusunu ya da yanlı
şım ortaya koymak zorundayız. 

Arkadaşlarımızın, Danışma Kurulunda bu konuda gösterdikleri anlayışlarına, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak teşekkür ediyorum; doğru yaptılar, Parlamentonun çalışmasına katkıda bulun
mak istediler. 

Ancak, bir şey var... 

ABDÜLBAKİ ATAÇ (Balıkesir) - Ne var? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Birlik var, birlik... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Eski grup başkanvekilleri bunu bilirler, dört yıldır, ik
tidar partilerinin grup başkanvekilleri, Danışma Kuruluna gitmeden önce, hiç değilse telefonla bir
birleriyle diyalog içerisinde olurlardı. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Siz katılmadınız mı? 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Bir kere, Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkanve-
kili olarak, bu tür dayatmaları içime sindiremiyorum; bunu açıkça söylemek istiyorum^ olamaz 
böyle bir şey... (CHP sıralarından alkışlar) Bir sorumluluk alıyorsak beraber almıyor muyuz? (DYP 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, bu noktada, konunun özünün ne olduğunu... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Danışma Kurulunda, sen, bu önergemize "evet" demedin mi; 
onu söyle? 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Demedim. ' 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Demedin... Demediysen, nasıl lehinde konuşuyorsun? 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Taman; ama... 

BAŞKAN - Sayın Ercan, lütfen, havayı sertleştirmeyelim efendim. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - ... bir gerçeği de yerli yerine oturtmak istiyorum. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, Meclis teamüllerinde, haftalık çalışma programları, pazartesi günü yapılan 
Danışma Kurullarında belirlenir. Yani, bu haftadan, gelecek haftayla ilgili çalışmaları ipotek altına 
alamazsınız; (ANAP sıralarından "doğru" sesleri) işin doğrusu da budur. 

Yani, çalışma yapalım; ama, kafa göz yarmadan, birbirimizi ufalamadan, birbirimizi itmeden 
yapalım; çünkü bu yasaları çıkarırken, muhalefetin de değerli katkılarını almak zorundasınız; al
madan çıkarılan yasaların sonuçta geldiği noktalar bellidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu işin ayrıntısı belli; onun ayrıntısını bu Parlamento biliyor, Türkiye de 
biliyor. (ANAP sıralarından "söyle söyle" sesleri) Ama,- bilesiniz ki, Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, ona izin vermeyeceğiz, o konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz; bunu herkes bilsin. (CHP, 
ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Böyle, geceyarısı baskınlarıyla, Vergiyle ilgili tasarının içerisi-
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ne siyasî parti yasaları getirerek, bu grubu arkanıza takıp götüremezsiniz. (CHP, ANAP, RP ve 
DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Dört yıl boyunca, hiçbir dönem yanlışlara ortak olma
dık, bundan sonra da, o yanlışlara ortak olmayacağız. (CHP sıralarından alkışlar, DYP sıralanndan 
gürültüler) Bakın, Parlamentoya haksızlık etmemek zorundayız... 

Şu anda, Türkiye'mizin güzel bir beldesinde, İzmir İlimizde bir felaket yaşandı. Bakıyorum, 
tüm siyasî partilerin İzmir milletvekilleri "Parlamento çalışsın" diye, buradalar, aramızdalar; onla
rı kutluyorum; ama, haksızlık etmemek durumunda olduğumuzu söylüyorum. 

Bundan sonraki Danışma Kurullarını anlayış içerisinde geçireceğimizi umuyor, saygılar ve 
sevgiler sunuyorum. (CHP, ANAP, RP ve DSP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kerimoğlu. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/ . - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın kendisine sa
taşması nedeniyle konuşması 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Güney, buyurun efendim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, bana söz verdiğiniz için, size teşekkür ediyorum. 

Efendim, benim söz alma isteyişimin nedeni şudur... 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sayın Başkan, durmadan bunları konuşturuyorsunuz... 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Fazla vaktinizi almayacağım; Sayın Bakan, lütfen tahammüllü 
olunuz, sinirlenmenize gerek yok. İster istemez şüphe ediyorum, bir korkunuz mu var; bir şeyden 
mi korkuyorsunuz; niye sinirleniyorsunuz?!. 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Siz korkuyorsunuz, siz... 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) - Seçimden korkuyorsunuz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Ben, değerli arkadaşım Nevzat Bey'in, benim için söylediği bir 
sözü -yanlış anlaşıldı- düzeltmek için kürsüye çıktım. Sizin bu tahammülsüzlüğünüz niye; ben, bu
nu anlayamıyorum. Bu, benim en tabiî hakkım.(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Bakan... Sayın Bakan... 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Ben, Meclisin dört yıl çalışmadığını ifade etmedim; Meclisimiz 
dört yıl çalışmıştır dedim; ama, "şu önemli kanunları niye çıkarmadık; yine çıkarabilirdik; Trafik 
Kanunu Tasarısını iki seneden beri niye kanunlaştırmadık" dedim; ben, bunu söyledim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ercan, burada, bir kahve nutku attı. Fırsat eline geçti; atabilir, 
"aman efendim, Meclis çalışsın, bu kanunları çıkaralım, milletimiz için, menfaatimiz için..." 

Şimdi, biz, bunları, millete, vatandaşa söylüyoruz; ama vatandaş bize dönüp demeyecek mi, 
bu Meclis fiilen bitmiştir, süre olarak bitmese de fiilen bitmiştir; siz, bu saatten sonra kimi kandı
rıyorsunuz?.. Ben, üniversite kanununu çıkaracağım, ilçeleri il yapma kanununu çıkaracağım, tara-
fik yasasını çıkaracağım..! Sizin gayeniz bu değil; sizin gayeniz, vergi yasasının içerisinde, karan
lık birtakım ittifaklar önergeleri veyahut da buna benzer Önergeler vererek bu Meclise yanlışlar 
yaptırmaktır. Bunu, siz de biliyorsunuz, bu Meclis de biliyor, bütün Türkiye de biliyor. Biz, bunun 
karşısındayız. Yoksa, siz, salt trafik yasası için gelin, siz, salt üniversite yasası için gelin -ben de 
Grubum adına konuşuyorum- sabaha kadar da sonuna kadar da çalışmaya hazırız; ama, yanlışlar, 
entrikalar veya yanlış önergelerle gelirseniz, biz de sonuna kadar -Sayın Kerirnoğlu'nun dediği gi-
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bi- bu tip kanunlara, önergelere karşı çıkacağımızı ifade ediyor; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güney. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Korktuğunuzu tescil ettiniz! 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Bakan, oradan bağırmak yakışmıyor, şuraya çıkın da söyle
yin, şuraya... ' • 

BAŞKAN - Sayın Bakan... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Oradan hiçbir bakan bugüne kadar laf atmamıştır; şuraya geçin söy

leyin. 

BAŞKAN - Sayın Aşık... Lütfen... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) —Sayın Başkan, şimdiye kadar oradan bağıran olmadı!.. (DYP sırala

rından gürültüler) 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Korktuğunuzu açık açık söyleyin, 
gerçeği söyleyin!.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bu arada, Meclise de hakaret ediyorsunuz!.. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) - Sana mı düştü!.. Sen kimsin!.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Korktuğunuzu açık açık... (DYP 

ve ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN-Sayın İdare Amirleri... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Şimdiye kadar, oradan Meclise bağıran kimse yoktu!.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) -Korktuğunuz belli... Bir şey deme

ye hakkın yok senin!.. 
BAŞKAN - Sayın Aşık... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, Mecliste, zaman zaman, birbirine laf atanlar olur; 

ama, Bakanlar Kurulu sıralarından Meclise bağıran bir bakan olmamıştır... İkaz edin lütfen... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Bakanın konuşmaya hakkı yok mu yani!.. 

V-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
].-• Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile görüşülecek konuların ve gündemdeki sırala

manın yeniden belirlenmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Öneriler üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önerileri tekrar okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Öneriler: 
1- Genel Kurulun 6.11.1995 Pazartesi ve 7.11.1995 Salı günleri 13.00-19.00, 20.00-01.00 sa

atleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve bu birleşimlerde sözlü sorular ile diğer denetim konula
rının görüşülmeyerek, yalnızca kanun tasarı ye tekliflerinin görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyuyla 
yapılacak seçimlerin Genel Kurulun çalıştığı her gün yapılması ve 5.11.1995 Pazar günü yapılacak 
güvenoylamasından sonra, çalışmalara 24.00'e kadar devam edilerek, sıradaki kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 
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BAŞKAN - Birinci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, bir tenakuz doğdu; ayağa kalkmanız mümkün müdür efendim... 

Kabul etmeyenler... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, rakam belli, bariz fark var, açık fark var; ısrar et
meyin; ayıp! 

MEHMET GEDİK (Bursa) - Sayın Başkan, lütfen, tarafsız olun; yeter artık! . 

BAŞKAN - Şüpheniz olmasın... Ben kendim saymadım,.. 

Birinci öneri kabul edilmemiştir. (ANAP, RP ve DSP sıralarından alkışlar) 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, burayı da ayağa kaldırıp sayın. 

BAŞKAN-Çok fark var. 

İkinci öneriyi okutuyorum: 
2.- İçtüzüğün 79 uncu maddesi gereğince Hükümetin görüşülmesini istediği kanun tasarı ve 

tekliflerinden, gündemin 283 üncü sırasında yer alan 894 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü sıra
da görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum...(DYP sıralarından gürültüler) 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Siz ortak filan değilsiniz; asalaksınız... 

(Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'a hitaben 
anlaşılamayan sözleri) 

BAŞKAN - Sayın Ercan, Sayın Kerimoğlu, lütfen... 
İkinci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı Ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; İ.6.1995 Gün ve 4108 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında 
Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1457) (S. Sayısı: 874) 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Sam
sun Milletvekili İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 Sayılı Bazı Vergi Kanun
larında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

• Ertelenmiştir. 
BAŞKAN - Alman karar gereğince 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve 

(B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
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2. - 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/937) (S. Sayısı: 890) (1) 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Sayın milletvekilleri, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunaca
ğım: Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Rauf Ertekin; buyurun efendim. 
Sayın Ertekin, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; salimen Meclisimizin çalışmasına devam etme imkânını bulduk. Ancak, sözlerimin başında, 
Doğru Yol Partisi Değerli Grup Başkanvekili arkadaşımın, Parlamentoda, sanki, kanunların bir tek 
partinin dayatmasıyla veya onun gayretleriyle çıkarıldığını ifade eder şekilde söz söylemesinden, 
bu Parlamentonun üyesi bir arkadaşınız olarak fevkalade üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. 

Şimdi, onun karşısında, değerli grup başkanvckilleri ve parti sözcülerimizin verdiği cevaba 
ilaveten, benim de söylemek istediğim bir iki çift söz var. 

Eğer, bu kanun tasarıları, bu kanun teklifleri dört yıl içerisinde görüşülmüş olsaydı bu kadar 
sıkıntılı bir duruma girmezdik; bir. İkincisi DYP Grubuna mensup değerli arkadaşlarımız, ivedilik
le görüşülmesi hususunda öyle kanunları gündeme getirmişlerdir ki, bunda da muvaffak olmuşlar
dır. Dikkat ederseniz, son günlerde, Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin değiştirilme
siyle alakalı öncelikli bir görüşme yapma imkânım elde etmiş... O zaman, DYP'li arkadaşlarımıza; 
şehit ailelerinin durumlarının düzeltilmesi, Türkiye şartlarında, memur maaşlarının ödenmesi ve di
ğer sosyal içerikli kanunlar öncelikle görüşülmesi gerekirken, neye istinaden cezaevlerinde yatan 
bazı insanları, ülkeyi bölmek için propaganda yapma suçundan yatan bazı insanları serbest bırak
makta acele ettiniz diye sormak gerekir ve bunu, insanlarımızın, vatandaşlarımızın takdirine bıra
kıyorum. ' • • ' • ' 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve 
(B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporunu görüşüyoruz. 

Maliye Bakanımız ve Komisyon burada. Çok iyi hatırlıyorum; ek ödenek talebiyle getirilen bu 
kanun tasarısının geleceğini, bu bütçenin ne hale geleceğini, Sayın Bakan, Hükümet adına, 1995 
yılı bütçe sunuş konuşmasını yaparken -ki, o bütçe konuşması da elimde- belirtmiştik. Bu bütçe
nin, ülkenin gerçeklerini ifade etmediğini, gerçeklerine uygun olmadığını ifade etmiştik. Bu bütçe
nin, çok büyük açıklar vereceğini defaatle ifade etmiştik. Bu bütçeyle, ülkede yatırım yapılamaya
cağını, bu bütçenin, sadece ve sadece borç ödeme bütçesi olduğunu da ifade etmiştik. İşte, bugün, 
getirilen bu kanun tasarısıyla, o günkü söylediklerimizin haklı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Arkadaşlarımız, kanun tasarısının gerekçesini dikkatle okudularsa, Hükümet, bir şeyi tespit ve 
tescil etmektedir. Bu bir şey de, bu Hükümetin, 1995 yılı bütçesinin, netice itibariyle onikinci ayı 
bulamadığını, ülke ekonomisinin fevkalade sıkıntı içerisinde olduğunu, artık, belirli şeyleri ödeye-, 
mez durumda olduğunu ifade etmesidir. 

Bütçe tasarısının gerekçesinde -bu bütçenin çıkarılmasına sebep olarak- memur maaşlarının 
ödenmesi, memur emekli maaşlarının ödenmesi, dul ve yetimlerin maaşlarının ödenmesiyle alaka
lı kaynak ihtiyacı olduğunu belirterek işe giriyorlar; ama, yine, belli bir yerinde de, bu bütçe tasa-

(1) 890 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

- 337 -



T.B.M.M. B : 2 3 4 .11 ,1995 0 : 2 

rısıyla çıkarılması istenen 370 trilyon liralık ek ödeneğin en önemli sebeplerinden birini, borç faizi 
harcamalarındaki artışlar teşkil etmektedir diyerek, sözü bitiriyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Hükümete sormak istiyorum; bundan onbeş yirmi gün evvel, me
mur maaşlarına şu kadar zam yaptım, işçi maaşlarını şu kadar artırdım -neyse, büyük gürültülerle 
halloldu; işçilerin durumu fevkalade iyileşmedi de- emekli maaşlarına şu kadar artış yaptım, şura
ya şu kadar vereceğim, buraya bu kadar vereceğim deyip, televizyonlarda şov yapan bu Hükümet, 
bu kanun tasarısını bugüne kadar niye bekletti; bu bir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - İşçi ücretleri on ayda halloldu... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Kaynak yoksa bunları niye söyledi; bu iki. Eğer, kaynak 
yoksa, işçi ücretlerinin anlaşmasıyla alakalı, sendikalarla alakalı, ikide bir işçilerin istediği parayı, 
o 128 trilyon lirayı, memura, emekliye, dargelirliye dağıtacağım; toplumun her kesimini kucakla
mak zorundayım; ben, anayım diyen Sayın Başbakan, 128 trilyon lirayla bunları halledeceğim di
yen Sayın Başbakan, bugün, karşımıza gelmiş -o paralar da gitmiş demek ki, o paralar da yokmuş-
65 trilyon lirayla işçinin toplusözleşmesini yaparken, arkasından, geriye kalan paraları, memurla
ra, emeklilere dağıtıyorum derken; bugün, sadece ve sadece memur maaşlarını ödemek üzere 370 
trilyon lira para istiyorum deyip, önümüze ek bir ödenek talebiyle geliyor... Bunu kabul etmek 
mümkün değil. Eğer, 370 trilyon lira, gerçekten memurlara verilecekse, bu, tamam; ama, Sayın Ba
kanın ve Sayın Başbakanın ifadelerinde belirttiği, memur maaşlarının artışıyla bütçeye belki 30-35 
trilyon lira ek bir külfet gelecek; ama, burada istenen para 370 trilyon liradır. 

370 trilyon lira, memurun maaşının, emeklinin maaşının ve diğer -Sigorta emeklisi olsun, Bağ-
Kur emeklisi olsun- kesimin maaşlarının iyileştirilmesiyle alakalı bir ödenek olarak işlenmişse, o 
zaman, memur maaşlarında niye yüzde 53'lük bir artış yaptınız?... 

Bakınız, 1995 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında bir hedef belirtilmişti; enflasyon hedefi. 
"Ortalama enflasyon yüzde 43, yıl sonu enflasyonu -inşallah- yüzde 22,5 olur" denilmişti. Biz, 
bunları hep dinledik. Doğru Yol Partisi, Koalisyon Hükümeti kurulurken "beşyüz gün" vaadiyle 
gelmişti. Bilirsiniz, hatırlarsınız... "Enflasyonu yüzde 10'lara düşüreceğiz" demişlerdi. 1995 yılı 
bütçesi görüşülürken de bu hedef konulmuştur. Bütçeye konulan hedef, ortalama yüzde 43, yıl so
nu hedefi yüzde 22,5. 

Değerli arkadaşlarım, işte, dün, ekim ayı enflasyonu açıklandı. Buna göre, şu anda, Türki
ye'deki bir yıllık enflasyon yüzde 91-92 civarında. Herhalde, yıl sonuna doğru üçlü rakamları bu
lacağız. Geçen yıl yüzde 156, bu yıl yüzde 100 olan bu enflasyona ezdirilen memura, dar gelirliye, 
emekliye -Bağ-Kur emeklisi, işçi emeklisi, memur emeklisi- sabit gelirliye yüzde 53 zam vererek 
durumunu iyileştirdik diyebilir misiniz?.. Sayın Bakan, diyebilir misiniz bunları?.. Ama, kalkıyor
sunuz, bunların şovunu yapıyorsunuz... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)-Böyle bir saçmalık olur mu! " 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tabiî, Türkiye'de bütçeleri tutturmak, 
hele, böyle bir Hükümetin... Son günlerde yine tescil edildi, tespit edildi; yıllardır, dört yıllık şu İk
tidar döneminde, ekonominin en üst düzey noktalarında görev yapan bürokratların, ne kadar, bu 
işin ehli olmadıkları artık ortaya çıktı. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Aday oldular, aday... 

RASİM ZAİMOĞLU (Gi resun) - Milletvekili oluyorlar işte. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Ben, şunu söylüyorum değerli arkadaşlarım: Demek ki, bu 

bürokrat arkadaşlarımız, ülke ekonomisinin en üst noktasında görev yapan o değerli bürokratları--
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mız memleketi o kadar iyi idare etmişler ki, ekonomiyi o kadar iyi idare etmişler ki, ülkeyi, işte, ek 
bir bütçeyle, 370 trilyon lira daha para isteme noktasına getirmişler ve arkasından, şöyle etrafları
na bakmışlar "bu işin altından biz de kalkamayacağız; aman, aday olalım, şu işi temizleyelim" de
yip, hepsi kaçmışlar. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Milletvekili oluyorlar. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Şimdi, sormak lazım; eğer, devletin üst noktasındaki o bü
rokratlar, alt kademede çalışan, maliyede ve ekonomide uzman arkadaşlarımızın görüşlerine değer 
vermiş olsalardı, bu ülke, bu noktaya gelmezdi; ama, siyasî bazı mülahazalarla atadığınız bu insan
lar, işte, Türkiye'nin ekonomisini bu hale getirmişlerdir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Kaçma sebepleri o mu; niye kaçıyorlar? 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Sebep çok... 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçede, personel ve faiz harcamalarının yanında; ki, eködeneğe ih
tiyaç duyulmasının en büyük nedeninin, en önemli nedeninin, borç faizlerinin tıkır tıkır ödenmesi 
olduğunu belirtiliyor; bunu, Hükümet, tasarının gerekçesinde belirtiyor; yani "memurun, emekli
nin, Bağ-Kur'lunun, SSK'dan emekli olmuş insanların durumunu birazcık iyileştirmek için para 
bulamıyorum" diyen ve bunları, yıllardır, enflasyona ezdiren bu Hükümet, rant gelirlerine, faize 
para yatıran insanların -ki, o insanların Türkiye'deki sayısı belli- karşılığını ödemek için, işte, böy
le geliyor, 370 trilyon lira para istiyor. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - 380 trilyon lira... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Tabiî, 10 trilyon lira daha ilave etmişler, 380 trilyon lira ol

muş. 

Bunun yanında, gerekçede "Personel ve faiz harcamalarının yanında, Sosyal Sigortalar Kuru
mu ile Bağ-Kur'a yapılacak transferler ve savunma ve güvenlik hizmetlerimizin ilave talepleri için 
de ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır" deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Sosyal Sigortalar Kurumunun ve Bağ-Kur'un durumu, fev
kalade kötüdür. Zaten,' 5 Nisan 1994 tarihinde alınan ekonomik tedbirlerin -hani, paket açmaya çok 
alışkınız, ikide bir paketler gelir Türkiye'de, devamlı paketler gelir; ama, arkası gelmez- o ekono
mik istikrar paketinin arkasından, Türkiye'de, büyük bir ekonomik deprem yaşandı. Bu depremin 
neticesinde, bilhassa, küçük esnaf ve sanatkâr fevkalade kötü duruma girdi. Kendi bölgemden çok 
iyi biliyorum, Kütahya Vilayetinde, il hudutları içerisinde -ilçeleri dahil olmak üzere- 5 Nisan ka
rarlarından sonra, küçük esnaf ve sanatkâra ait 1 300 -1 400 işyeri kapandı. 

ENGİN GÜNER (Ankara) - Hapse girenler... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Şimdi, öyle bir duruma gelmişiz ki, işyerini kapatan bu in- . 
sanların çoğu, Bağ-Kur'a olan prim borçlarını ödeyemediler, Bağ-Kur'a olan katkılarını yapama
dılar. Netice itibariyle, hepsi, prim boçlannı ödemediği için hapse mahkûm edildiler. Öyle bir nok
taya geldik ki, esnafımız -günlük ekmek davasına düşmüş, zaten inim inim inliyor- hapishanelerde 
yatmak için randevu almak zorunda kaldı. Bu hükümet yaptı bunu. O bakımdan, bugün, Bağ-Kur, 
esnafa olan görevini, gerçekten yerine getirememekte. Bağ-Kur'lu olan esnaf ve çiftçimiz, hasta
nelerden gereği gibi faydalanamamakta. İlaç alıyor; ilaç paraları, Bağ-Kur il müdürlükleri tarafın
dan ödeniyor; dolayısıyla -o da, üç ay sonra, dört ay sonra para gelirse- peşin ödediği parayı, üç ay, 
dört ay sonra Bağ-Kur il müdürlüklerinden almak için uğraşıyor; hele, köylerden, kasabalardan, il
çelerden gelen insanlar, il müdürlüğünden bu parayı almak için, üç beş ay bekliyorlar. Dediğim gi
bi, hastanelerden yeterince yararlanamıyorlar. 
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Bu bakımdan, 1994 yılında, Bağ-Kur'un, prim tahakkuku olan 15,5 trilyon lirayı ve tahsilatı 
olan 8,7 trilyon lirayı gözönüne alırsanız, Bağ-Kur'a Üye olan ve prim borcunu ödeyemeyen bu in
sanlarımızın, prim borçlarının esasını alarak, faizlerini affederek, tahsilatı hızlandırmanız lazım; 
yoksa, gelişigüzel vergiler koyarak, gelişigüzel kararlar alarak bir yere varmak mümkün değil. Hü
kümete, şu andaki tavsiyelerimden bir tanesi, Bağ-KurTunun prim borçlarının cezalarının affı hu
susunda bir teklif getirmeleri ve bu suretle, Bağ-Kur primlerinin tahsilatının hızlandırılması ve in
sanlarımızı, hapishaneye girmekten kurtarmaktır. Neticede, Bağ-Kur'un, büyük bir revizyona ihti
yacı olduğunu belirtmek istiyorum. 

İnşallah -artık, bu hükümetin süresi zaten doldu, Meclisimizin de süresi doldu- 24 Aralıkta ya
pılacak seçimlerden sonra teşekkül edecek Parlamento ve teşekkül edecek tek başına Anavatan Par
tisi iktidarı, bunların üstesinden gelecek, Bağ-Kur ile ilgili yeni reformunu yapacaktır. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Sen yine de söz verme! 

M.RAUF ERTEKİN (Devamla) -* Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanatkâr sıkıntılı durumda 
dedim; bakınız, bugün, Kütahyamızda, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin büyük bir toplantı
sı vardı. Bu toplantıda, esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımız, yine, Türk ekonomisinin dinamiği olan, 
lokomotifi olan bu esnaf ve sanatkârın nasıl ayakları üzerine dikileceği hususunda görüş alışveri
şinde bulunuyorlar. Orada, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin Değerli Başkanı Mustafa De
mirli ve diğer oda başkanları, bu husustaki görüşlerini bana belirttiler. "Esnaf ve sanatkâra verilen 
plasman yetersiz" diyorlar; mademki bir eködenek getirdik, memur maaşlarının ödenmesi yanında, 
faiz borçlarının ödenmesiyle alakalı bir eködenek getirdik; bunun içerisinde belirli bir kaleme de, 
hiç olmazsa, esnaf ve sanatkârın durumunun iyileştirilmesiyle alakalı, şu plasman yetersizliğinin -
bilhassa Kütahya'da-giderilmesiyle ilgili bir öneri getirmenizi istirham ediyorum. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sen merak etme; ben takip ediyorum. 

M.RAUF ERTEKİN (Devamla) - Son dönemde, esnafımızın, bilhassa küçük esnafımızın ver
gi gecikme cezalarının affı hususunda, büyük, ısrarlı bir teklif geliyor. Esnafımıza uygulanan ha
yat standardı esasının kaldırılması hususunda ve esnafımızın teşvik edilmesi suretiyle kendi yağıy
la kavrulmasını temin amacıyla yeni bazı önerilerin ortaya konulması lazım. 

Bu Hükümet, iktidara geldiği ilk günden itibaren şunu söylemişti: "Esnaf bakanlığı kuraca
ğım." Nerede esnaf bakanlığı; o da yok. Yani, Hükümetin her söylediği söz gibi, bu esnaf bakanlı
ğı meselesi de böylece askıda kalmıştır. • 

, Değerli arkadaşlarım, şimdi, istenilen bu ek ödeneğin, 370 trilyon lira gibi büyük bir rakam 
olan ek ödeneğin, inşallah, bu Meclisten çıkacağına inanıyoruz; bunu, destekliyoruz. Ancak, 370 
trilyon lira içerisinde, memur maaşlarına ödenecek olan trilyonların ne olduğunu, faiz borçlarına 
ödenecek olan trilyonların ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Tasarının arkasında, (A) ve (B) cet
veli diyerek koymuş olduğunuz cetvelde -kaynak olarak gerekçede de yazmışsınız- "370 trilyon li
ranın, 210 trilyon lirasını vergi tahsilatından elde edeceğiz" diyorsunuz. Şimdi, ben şaşırdım. Be
nim de bir esnaflık tarafım vardır; herhalde, vergi tahsilatıyla ilgili son taksit dönemi bitti- gerçek 
usuldeki Gelir Vergisinin- bu tahsilat, şu anda bellidir. Bu 210 trilyon lira, bu tahsilatın içinde var 
mı -herhalde vardır- yoksa, önümüzdeki iki ay içerisinde yeni vergiler mi koyacaksınız; bu bir. 
İkincisi; gelirden alınan vergiler içerisinde; Gelir Vergisi 37,5 trilyon, Kurumlar Vergisi yaklaşık 
53 trilyon, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 1 trilyon. Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ocak ayında 
alınmayacak mıdır Değerli Hükümet? Motorlu Kara Taşıtları Vergisi, nasıl, ek bütçeye giriyor; onu 
da merak ediyorum. Veraset ve İntikal Vergisi; ona da dua edeceksiniz herhalde; ölenler kalanlar 
olacak da, Veraset ve İntikal Vergisi alacağız!.. Katma Değer Vergisi 50 trilyon. 50 trilyon liralık 
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Katma Değer Vergisini alabilmek için, şu iki ay içerisinde Türkiye'deki alışveriş hacmi ne olacak
tır? Bu kadar eza cefa ettiğiniz, sıkıntıya düşürdüğünüz memur, işçi, emekli, dar gelirli, zaten, zey
tin, ekmek alamıyor; 50 trilyon lirayı nasıl tahsil edeceksiniz, merak ediyorum !.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATÎLLA (Afyon) - Merak etme! 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) -Akaryakıt Tüketim Vergisi; tamam; haydi, onlar, yıl sonu
na kadar zamlarla halledilecek... 

RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) - Sen, buraya bak, söyle... 

BAŞKAN - Sayın Ertekin, toparlayınız efendim. 

M.RAUF ERTEKİN (Devamla) - Toparlıyorum efendim; teşekkür ediyorum. 

Efendim, Gümrük Vergisi filan...Yani, şu genel bütçedeki gelirleri göstermek için konulan (B) 
cetveli, bana, gerçek gibi görünmüyor. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Vatandaşa anlat sen, oraya bakma. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

M.RAUF ERTEKİN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Yani, bu, gerçek değil; bu gerçeği, Hükümetin, çıkıp buradan açıklamasını rica ediyorum. 
Yoksa, kendi kendime; Hükümet yine böyle yanlış yanlış şeyler getirdi, vatandaşa -çünkü, burası 
milletin kürsüsü, onlar adına üzülüyorum- bunun arkasından büyük vergiler mi gelecek, 24 Ara
lıktan sonra bu millete hak etmediği şekilde çok büyük yükler mi getirilecektir diye üzülüyorum 
ve 370-380 trilyon liralık ek ödeneğin fazla olduğunu söylüyorum. Eğer, ek ödenek isteniyorsa, bu 
paranın; memurun, işçinin, emeklinin, dar gelirlinin, dul ve yetimin, asker ailelerinin, gazilerin du
rumlarının iyileştirilmesiyle alakalı olarak sarf edilmesini diliyorum. 

Yoksa, faize verilecek bu para, kati surette bir yere gidecek değildir; o, Türkiye'deki yüzde 
5'in cebine girecektir. Bunları biz başından itibaren ifade etmiştik. Bakın, öyle bir noktaya geldi
niz ki, bütçedeki bütün hedefleriniz şaştı; bugün Türkiye'de, -önümüzdeki 1996 bütçesinde de za
ten ifade etmişsiniz- 2 katrilyon liraya yakın, içborç ve bunun faizinin ödenmesiyle alakalı bir büt
çe getiriyorsunuz. 

Borç bütçesiyle ülkenin bir yere varması mümkün değil. Korkarım, ekonomide yine bir dep
rem yaşanacaktır. Demin ifade ettiğim gibi, Kütahya'da bana verilen bilgilere göre -ki, Kütah-
ya'daki esnaf odaları başkanlarının verdiği bilgiler, Türkiye'deki esnaf odaları başkanlarının ver
diği bilgilerdir- gerek esnafımız gerek sanatkârımız fevkalade sıkıntı içerisindedir. Esnafı destek
lemeniz lazım; esnafın Halk Bankasından almış olduğu kredilerin faizleri çok yüksektir, yüzde 52-
55 civarındadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - 1 dakika daha Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Bunun kullandırılması neticesinde,, faiz yüzde 65'leje çık

maktadır; bu faizin yüzde 35'lere indirilmesi lazımdır. 
Hükümet, 1991 seçimlerinde, esnafa, bu vaatleri yapmıştı; ama, her şeyde olduğu gibi, her va

adinde olduğu' gibi, bu vaatleri de unuttu. Esnafına sahip çıkmayan, her halükârda, küçük esnafına, 
sanatkârına sahip çıkmayan bir ülke, ayakları üzerinde duramaz. 
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Bunları, burada belirterek, bu bütçenin, ülkemize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan 
niyaz ediyorum; ben de, İzmir'de vuku bulan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Hak'tan rah
met, geride kalanlara da başsağlığı diliyorum. 

Hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ergezen; buyurun. 

Sayın Ergezen, süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabiî, Hü
kümet, birçok teamülleri yıktığı gibi, bütçe teamülünü de yıktı, ülkeyi ek bütçelerle idare etmeye 
başladı. Milleti alıştırıyorlar; geçen yıl ek bütçe, bu yıl ek bütçe... Bakalım, daha neler yıkılacak... 

Vergi kanunlarının arkasına ittifak maddelerini ekleyip getirmek, İçtüzüğü çiğnemek, Anaya
sayı çiğnemek, komisyonlar oluşmadan çalıştırmaya başlamak... İnşallah, bu tutumunuzdan vazge
çersiniz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Bravo Sayın Ergezen! , 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şimdi, bütçe, bütçeden ne an

layanlar için çok Önemlidir. Bütçeler, millete hizmet için yapılır, borç ödemek için bütçe yapılmaz, 
seçim yatırımları için bütçe yapılmaz, gelişigüzel harcanmak için bütçe yapılmaz. 

Şimdi, siz, Hükümet olarak "ülkenin şu önemli problemlerini hallettiğimiz için, şu harcamala
rı yaptık, düzelttik; onun için, ekbütçeye ihtiyacımız var" diyebilecek misiniz? Siz, ülkenin hangi 
önemli problemini hallettiniz, çözdünüz de, harcamalar yaptınız da; ondan sonra, karşımıza ek büt
çeyle geliyorsunuz!.. Bunu demeniz mümkün değil. 

Siz, milletin aleyhine ne varsa büyüttünüz; milletin lehine ne varsa küçülttünüz. Şimdi, işsiz
liği büyüttünüz, hayat pahalılığını büyüttünüz, işten çıkarmaları büyüttünüz, enflasyonu büyüttü
nüz, faizleri büyüttünüz, içborçları büyüttünüz, dışborçları büyüttünüz, cezaevlerine insanları dol
durmayı büyüttünüz, millete fabrika yapılan yerlere cezaevleri yapmayı öngörecek kadar insanları 
cezaevlerine yollamanın yollarını açtınız; ama, milletin menfaatına, çıkarına olan şeyleri de küçült
tünüz. Ne yaptınız; milletin alım gücünü küçülttünüz, milletin birbirine olan güven ve itimadını 
sarstınız, hayvancılığı küçülttünüz, tarımı küçülttünüz... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Büyümeyi küçülttünüz!.. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - ...insanlarımızın gelirini küçülttünüz, büyümeyi küçülttünüz!.. 
Küçülttünüz!.. Küçülttünüz!.. Küçülttünüz!.. Memurun da belini kırdınız; seçime giderayak, me
mura yüzde 53 zam vereceğiz diye, milletin önüne çıkıp, ucuz politika yapma anlayışıyla hareket 
ediyorsunuz. 

Şimdi, asıl yanlışlık nerede, Sayın Bakanımıza da, Parlamentoya da seslenmek istediğimiz şu
dur: Tabiî, benden önceki arkadaşımın söylediği bir cümlenin altını ben de çizmek istiyorum; gü
venlikte başarılı olamayanlar ile ekonomide başarılı olamayanlar hakkında yapılabilecek işlemle
rin önüne geçebilmek için, dokunulmazlık zırhıyla koruyabilmenin yollan açılmış ye bunlar Mec
lise taşmıyor. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ekonomide başarılı olanlar ile terörde ba
şarılı olanların, yarın, bu Mecliste ne kadar başarılı olacaklarını göreceğiz!.. Yarın, partinizin için
de demokrasi bitecek. Konuşulduğu zaman şunu diyecekler "eh işte, filankes, genel müdürlük yap
mıştı; bu işi, o, çok iyi bilir; konuşmayın. Filankes de, efendim, işte, İstanbul Valiliği, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği yapmış; bu işi çok iyj bilir; konuşmayın. Filankes, Merkez Bankasının, Hazine-
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nin başında bulunmuş; ee beyler, siz, daha yeni geldiniz, ne konuşacaksınız." Partiiçi demokrasiyi 
dahi bitireceksiniz; burayı, danışma meclisi haline getireceksiniz; kendi partinizi... 

Çok konuşuldu; ama, bir daha söyleyelim; siz, devlet partisi olmanın yolunu tuttunuz, mille
tin partisi olmanın değil. Partilere devlet gömleğini giydirmenin yollarını açıyorsunuz. (RP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu, sizin için bir nakısadır, eksikliktir; demokrasi adına eksiklik
tir, Parlamento adına eksikliktir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bravo Zeki, bravo!.. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Zaten eksik bunlar... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Zeki Bey, kötü şey değil mi o?.. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Eksikliktir... 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; aslında, Hükümetin ekonomi formülü yanlışlar üzerine kurul
muştur. Borç almaktan başka bir şey bilmeyen, faizden başka bir şey bilmeyen, vergiden başka bir 
şey bilmeyen, zamdan başka bir şey bilmeyen hükümetlerin bu ülkeye getireceği sonuçlar; işte, enf
lasyon yüzde 100 olur, hayat pahalılığı çekilmez olur, insanlar bu yüklerin altından kalkamaz... 

Biz, bu bütçeye evet diyeceğiz. Niye evet diyeceğiz; çocuğunun kalem parasını ve okuluna gi
decek çocuğunun.dolmuş parasını dahi vermekten âciz olan, kendisi işe giderken hanımını ucuz ek
mek almak için ekmek kuyruğuna gönderen, akşam işten çıktıktan sonra ikinci bir iş arama mec
buriyetinde kalan... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Öğretmenin... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - ... o birbuçuk milyon memurun hatırı için bu ek bütçeye evet 
diyeceğiz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Memurlarla ilgili uygulamış olduğunuz politika, bu ülkenin örf, âdet ve geleneklerini bozacak , 
duruma geldi. En sağlam yapımız, aile yapımızdı; örfümüz, âdetimiz, geleneklerimizdi... Bugün, 
memur olanlar, hediye götürmemek için arkadaşlarının düğünlerine gidemiyorlar, sünnet düğünle
rine gidemiyorlar, akrabalarını ziyaret edemiyorlar. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Memurlara kız vermiyorlar... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Bunu fark eden Refahlı belediyer, geldi, bayramlarda, düğün
lerde seyranlarda otobüsleri bedava yaptı; herkes bize dua ediyor "Allah razı olsun" diyor. (RP sı
ralarından alkışlar) 

Siz, iş yapmasını bilmezsiniz, işi beceremezsiniz. Bakın -bütün milletvekillerinin dikkatini 
çekmiştir herhalde- şuradan Gölbaşı'na giderken Ahlatlıbel var; acaba, Karayolları Genel Müdür
lüğünden sorumlu Bayındırlık ve İskân Bakanı burada mı, gözüm arıyor... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - İzmir'de... İzmir'de... 
. . • • . ' • . 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Beyler, şu Ahlatlıbel'e giderken, bir kavşak var, kavşak; ben, 
milletvekili olduğumdan beri, o kavşağı bitiremediniz. Bir kavşağı dört yılda bitiremeyen Hüküme
tin, burada durmaya hakkı yoktur. (RP sıralarından alkışlar) İş bilmez, proje bilmez, iş beceremez 
insanların, burada... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Oraya konuş, oraya... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Bakan, buraya konuşacağım da, senden başka kimse bu
rada yok ki... Aslında, onu, buraya çıkarken düşündüm; yani, yoklar; çektiler gittiler.... Bir oyun 
oynamak için geldiler, beceremeyince, çektiler gittiler. (RP sıralarından alkışlar) 
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Beyler, efendiler; bir kavşağı dört yılda yapamayan bu Hükümet, bu millete nasıl fayda verir; 
insan utanıyor... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Onlar, başka kavşak bitiriyorlar!.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Partilere para vermeye gelince, verdiler!.. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Mühendislik adına, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adına, Hü
kümet adına, Karayolları Genel Müdürlüğü adına insan utanıyor; her gün şantiye, her gün şantiye, 
her gün şantiye... Sabah gidiyoruz, yolun gidişi başka, akşam gelirken değişmiş. Bilmiyorsanız, bı
rakın; bir Refahlı mühendis gönderelim, bu işi bitirsin!.. (RP sıralarından alkışlar) Bu işler, böyle 
yürümez. 

Siz, Devlet Su İşlerini çalıştıramadınız, Karayolları Genel Müdürlüğünü çalıştıramadınız, Afet 
İşleri Genel Müdürlüğünü çalıştıramadınız; bakın, 6 bin tane afet konutunu başlatamadınız. Peki, 
bu paralan ne yaptınız AllahaşkınaL 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Faize gitti, faize... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Canavar yedi, canavar... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Benim her zaman söylediğim bir şey var, bu vurguna, bu soy
guna, bu talana Karun'un Hazineleri dahi kâfi gelmez; vurguncu, soyguncu, talana zihniyetlere 
bütçe dayanmaz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Biz geleceğiz, biz... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sizin ekonomi formülünüz, israfa, vurguna, soyguna, talana, 
faize, borca dayanıyor ve siz, buğday ambarını üstten doldurun; alttan, iki ayaklı fareler, çekip gö
türüyor; bu buğday ambarı dolmaz. Bu ülkeyi bu zihniyetten kurtarmak mecburiyetindeyiz. Bu mil
letin çocuklarına yazıktır; tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Siz, memura, bugün aldığının üç 
mislini, dört mislini, beş mislini verseniz dahi, memur sizi affetmeyecektir. (RP sıralarından alkış
lar) 

Şimdi, kalkıyor diyorsunuz ki; efendim, biz, bu ek bütçeyi niye getiriyoruz -burada saymışsı
nız, okudum, Sayın Ertekin'le beraber de okudum, daha önce de okudum- efendim, kalkınmayı, biz 
4,4 olarak düşünmüştük de 5,9'a ulaşacakmış!.. Sizin hiçbir rakamınıza güvenmiyoruz; çünkü, hiç
biri tutmamıştır/Efendim, işte, personele artı ücret vereceğiz; Bağ-Kur'luya SSK'lıya aktarma ya
pacağız... 

Fakat, en önemlisi nedir -milletvekillerinin bilmesi lazım- bu bütçe, memura zam verme büt
çesi değil, borç alarak borç ödeme bütçcsidir.(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Cümlenin 
sonunda ne söyleniyor, biliyor musunuz; 380 trilyonluk bu ek bütçenin 276 trilyonu, vergiden, şun
dan bundan, KDV'den toplanacak, geriye kalanı da net borç alarak ödeyeceğiz deniliyor. Böyle 
bütçe olur mu; borç alarak borç faizi ödenir mi; bu millet daha ne kadar dayanacak; millete, kemer 
sıkın diyorsunuz, boğazınızı tutun diyorsunuz, yemeyin, içmeyin diyorsunuz; milletin her şeyini 
elinden aldınız. 

Bu bütçeyle -bu millet bilmiyor, bu millet bilsin; bu bütçe, memurlar için yapılmıyor; sosyal 
demokrat arkadaşlarımız da bilsin, saygıdeğer parlamenter arkadaşlarımız da bilsin- net olarak, 104 
trilyon borç alınacak. Zaten, siz işbaşına geldiğiniz zaman, bu ülkenin dışborcu 43 veya 50 milyar 
dolardı, şimdi, 75 milyar dolar oldu; ülkenin içborcu 1,2 katrilyon oldu; sıcak para ve bankaların 
yurt dışından aldığı para.da 30 milyar dolar oldu; yani, milletin aleyhine olan grafik yükseliyor; ra
kamlar yükseliyor. Annesinin karnındaki çocuklar, daha dünyaya gelmeden borçlandırılıyor; 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Vahşi kapitalizm, vahşi... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Bu yanlış anlayıştan vazgeçmek mecburiyetindeyiz. Formülü
nüz yanlıştır; ekonomik anlayışınız yanlıştır; ekonomik sisteminizin karakteri bozuktur, ondan kay
naklanıyor. (RP sıralarından 'Bravo' sesleri, alkışlar) Ya ülkeyi idare edenlerin ekonomi bilgisi ek
sik ya ekonomiyi yanlış öğrendiler ya da bu ülkeyi yanlış eller idare ediyor. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - ...Yanlış eller idare ediyor. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Şimdi kendi mal varlıklarını, kendi gelirlerini, sermayelerini, 
bu Meclise girdikten sonra, yurt dışına taşıracak, Meclis komisyonları kurduracak kadar artırma
yı becerebiliyorlar da, bu milletin gelirlerini artırmaya kafaları niye çalışmıyor!.. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Düzenleri bozuk, düzenleri!.. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Bu, bir merhamet işi, şefkat işi, acıma işi, iş bilme işidir. Siz, 
bunları bilmezseniz, bunlara kafa yormazsanız, bütün kabiliyetlerinizi buraya teksif etmezseniz; el
bette ki, bu işler yürümez. Siz nerede, iş yapmak nerede!.. 

Ben, bir daha söylüyorum: İş yapmayı Öğrenmek istiyorsanız, İstanbul Belediyesine gidin de, 
görün. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 4 tane barajın inşaatını arka arkaya bitirdi Istran-
ca Dağlarında; barajları arka arkaya dizdi. Yıllardır halledilemeyen İstanbul'un içmesuyu sorunu
nu, bir Tayyip Erdoğan, sırf, zihniyet, Refah zihniyeti olduğu için, halletti; barajın birinde 2 trilyon 
harcadığınız halde, barajın bendim yapamamışsınız; 4 milyarla barajı bitirdi; çünkü, bizde israf 
yoktur; bütçedeki paralar kılı kırk yararak kullanılır; gerçekten, milletin gelirlerinden oluşan büt
çesinin ve malının kıymetini bilen bir zihniyet var. 

Onun için, sakın ha, Sayın Ecevit'in gönderdiği itirazı gerekçe gösterip de, 1996' ya kadar se
çime gitmezlik yapmayasınız; bu millet dayanamaz. 24 Aralıkta seçime mutlaka gitmenin yolları
nı bulun da, hiç olmazsa, bu iktidara gelelim de, birkaç yıl içinde, bu ülkenin her tarafını şantiye
lere nasıl dönüştüreceğimizi bir gösterelim; ondan sonra, oturup hesaplaşalım. 

Tabiî, halk bilmiyor. Halk diyor ki, bu paralar nerelere gidiyor; bu ülkenin bütçesi niye bu ka
dar açık veriyor, borçlarımız niye bu kadar fazla?.. Memura zam vermeye kalktığınız zaman "enf
lasyon yükselecek" diyorsunuz; peki, şimdi bu yüzde 53'ü vermemişsiniz; hedefiniz yine şaştı. Di
yorsunuz ki "biz, enflasyonu, birinci altı ayda yüzde 43'e, ikinci 6 ayda yüzde 22'ye indireceğiz; 
hedefimiz bu. Şimdi de, gelmişsiniz buraya, diyorsunuz ki "biz hedefi tutturamadık." Siz matema
tik bilmiyor musunuz? Sizin bu halinize şaşarlar. Hedef ya yüzde 3 ya yüzde 4 sapar; hedef yüzde 
500 sapar mı? Sen "yüzde 22,5 enflasyon" diyeceksin, enflasyon bugün için yüzde 93 olacak, yıl 
sonu itibariyle ise yüzde 100 olacak!.. Siz, bir yıl sonrasını göremiyorsunuz; bir yıl sonrasını göre
meyenlerin, burada hükümet olmaya ne hakları var!.. 

Siz, afete uğrayanlara yardım etmezsiniz; memura yardım yapmamak için gerekçeler arkasına 
sığınırsınız; yeşil kartlılar, üniversite hastanelerinin kapısından kovulur; afete uğrayanları, sadece 
geçmiş olsun dilekleriyle -temennide bulunup- yüzüstü bırakırsınız. 

Tabiî, biz, İzmir'deki afetten dolayı, İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz; Allah bir 
daha bu acı olayları yaşatmasın; geride kalanlara başsağlığı diliyoruz. Rabbim bu afetleri sona er-
dirsin. Eğer, İzmir'e de, diğer vilayetlerdeki afetler gibi bakacaksanız, vay İzmirlinin haline!.. Di
ğer vilayetler gibi bakmayıp, bir an evvel İzmirlinin imdadına koşmalı, İzmirli kardeşlerimizin ya
ralarını sarmalısınız. 

Muhterem kardeşlerim, değerli arkadaşlar; gerçekten, bu işler, bir zihniyet meselesidir. Aslın
da, Türkiye'de zenginlikler çok; yeraltı ve yerüstü zenginlikleri var, insangücü var, kabiliyet var, 
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yetenek var; ancak, iş bilmezler, dışgüdümlüler, üçbuçuk mutlu azınlığın temsilcileri ülkeyi idare 
ettikleri için , ülkenin problemleri çözülmüyor, sıkıntıları gün geçtikçe artıyor, insanımız ıstırap 
içerisinde kıvranıp duruyor. Temenni ediyoruz, milletimiz bu yanlışlıklan görecektir, 24 Aralık se
çimlerinde inşallah en isabetli kararı verecektir ve bu milletin çocuklarına yürekten acıyan, iş bilen 
kadroları işbaşına getirecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, ek bütçenin geçmesine, memurların hatırı için evet diyeceğimizi 
tekrar belirtir, Yüce Meclise saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ergezen. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Halil Başol; buyurun. 

Sayın Başol, süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu 
anda, ek bütçe kanun tasarısını görüşüyoruz. Tabiî, buraya gelen konuşmacı arkadaşlarımız, ek büt
çenin dışında her şeyi konuşuyorlar; dört senelik ekonomiyi tartışıyorlar ve vatandaşa selam gön
derip duruyorlar. ' 

Aslında, kanun tasarı ve tekliflerinin meclislerde görüşülmesinin ana sebebi, tasarı ve teklifle
re katkıda bulunmaktır. Dört seneden beri bu Parlamentoda bulunuyorum; dört seneden beri, teklif 
ve tasarılar üzerinde, konuşmacı arkadaşlarımın, özellikle muhalefet partilerine mensup arkadaşla
rımın, katkıda bulunma konusunda herhangi bir tekliflerine rastlamadım. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - 370 trilyon olmuş zaten; ne katkımız olacak!.. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Rastlamadığım gibi, en çok rastladığım bir husus var; o da, aca

ba Meclisi nasıl engelleriz. Gerek Anayasamızdaki İçtüzükle ilgili hükümler gerekse İçtüzüğümü
zün meri hükümleri, Meclisin engellenmesine fevkalade müsait hükümlerdir. Eğer, muhalefete ve
rilmiş olan, İçtüzükteki ve Anayasadaki İçtüzükle İlgili haklar, alabildiğine suiistimal edilirse, 
Meclisin nasıl çalıştığına hayret ediyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ek bütçe mi bu?.. Ek bütçe mi?.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Sık sık karar yetersayısı isteyenler, sık sık yoklama isteyip de 
Meclisi boşaltanlar... 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Sayın Başkan, arkadaşlar gelmiyorlar... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - ...bu kürsülere çıkarak, Meclis çalışmıyor diye, Meclisi çalıştır
mıyorsunuz diye İktidara ta'n ederler. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İktidar yok ki ortada...(RP sıralarından "Yoksunuz". 
sesleri) , 

AHMET DERİN (Kütahya) — Gelmezlerse, yine karar yetersayısı isteyeceğiz. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Telaşlanmâyınız...Lütfen telaşlanmayınız... 
AHMET DERİN (Kütahya) - Sizin bütçeniz... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Kaç kişiye konuşuyorsun, bir bak... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Hem Anavatan Partisinin hem de Refah Partisinin, sık sık yok
lama istediğini... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Yoksunuz... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Kimse yok... 
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AHMET REMZÎ HATİP (Konya) - Doğru Yol yok ki... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - . . . yoklama isteyerek dışarıya çıktığım, Meclis sıralarını boşalt
tığını, millet, televizyondan seyrediyor. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Doğru Yol nerede?.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Benim söylememe gerek yok. Ben, sadece hatırlatıyorum. Ha
tırlatıyorum diye de, sıkılmayın, üzülmeyin. Zannediyorsunuz ki, siz, Meclis sıralarını boşaltıp en
gelleme yaptıkça, güçlü muhalefet oluyorsunuz. Nitekim, Türk kamuoyunda, böylesine bir yanlış 
anlaşılma da var; Meclisi çalıştırmıyorlar, iktidara sımsıkı geliyorlar diye, kamuoyunda, böyle bir 
oluşma da var. . 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, bu oluşma, Meclisimizin, büyük nakısalarından bi
risidir. Meclisi çalıştırmadan, itibar sahibi olmak, güçlenmek, muhalefet partileri için mümkün ol
mamalıdır... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Meclisi iktidar çalıştırır. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Meclisi iktidar çalıştırmaz. Meclis, iktidarıyla, muhalefetiyle he
pimizin Meclisidir. Meclisi terk ederek "Meclisi çalıştırmak sadece iktidarın görevidir" diyerek, 
muhalefet sorumluluktan sıyrılamaz... 

ÜLKÜ GÜNEY .(Bayburt) - Ekseriyetiniz orada değil. 
ALİ OĞUZ (İstanbul)-Orada 10 milletvekiliniz bile yok. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Hiç müdafa etmeyin arkadaşlar, bu konuda hiç telaşa da kapıl
mayın. Nitekim, 1991'den sonra yapılan seçimlerde, hemen hemen hiçbir zaman görülmeyen ente
resan bir duruma şahit olduk; muhalefet oy kaybetti... 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Dünyada eşi yok. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Muhalefetin oy kaybetmesi konusunu, muhalefetteki arkadaşla
rımızın düşünmesi lazım. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - O kadar güçlüyseniz, niye ittifak yapıyorsunuz? 

HALİL BAŞOL (Devamla) -Şimdi, önümüzde bir hükümet tasarısı var. Şimdi bu tasarı... 

AHMET DERİN (Kütahya) - Ek bütçe, hesabı bilmediğinizden kaynaklanıyor zaten. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Muhalefet nedense dinlemesini öğrenemedi. Burada çıkıp, asıl
lı, asılsız laflar söylemekle iktifa ediyorsunuz. Çok değil kırk elli gün sonra milletin karşısına çı
kacağız. Böylesine çalışan muhalefetin hesabını millet verecek; merak etmeyin. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Kime verecek belli değil. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Şimdiye kadar yapılan seçimler de bunu gösterdi; yani, aba al
tından bu sopanın ucu göründü. Zaten, büyük telaşın sebebi de odur. Seçimlere giderken, muhale
fetteki büyük telaşın sebebi budur. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Çok iyi teşhis etmişsin (!) 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Şimdi, burada getirilen ek ödeneği Hükümet izah etmiş; diyor 
ki: Benim, gelir tahminlerimde yanılma oldu. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hep oluyor zaten. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Gelir tahminlerimde.:. Dikkat edin... 
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AHMET DERİN (Kütahya) - Vergi tahsilatı arttı diyordunuz!.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Dinle!.. Dinle!.. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Vergi tahsilatında yüzde 25 oranında artış var; ama, ben, mas

raf kalemlerine bunu intikal ettirmezsem, bu artışı kullanamam diyor. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Paraları nereye koyacaklarını şaşırmışlar!.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Şimdi, bu artışı da nereye kullanacağını söylüyor. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bugüne kadar ne yapıldı?.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - İşçinin, memurun, emeklinin -gönlümüzce değil ama- hiç değil
se, bir ölçüde, ağır yükünü kaldırmak için vereceğimiz ücret zamlarından, bu ihtiyaç hâsıl olmuş
tur diyor. Esasen, kaynağını da göstermiş; yüzde 25 vergi tahsilatı, eğer, benim istediğim miktara 
ulaşmazsa, içborçlanmayla bunu karşılacağım deTfniş. 

Efendim, içborçlanmayla karşılanması uygun değildir diyebilirsiniz; yüzde 25 vergi tahsilatı 
fazlası yanlıştır, bu fazlayı bulamazsınız diyebilirsiniz; ama, buradan, kalkıp da, filan yerdeki kav
şağı yaptıramadınız, siz, bu memleketi idare etmeye layık değilsiniz diyemezsiniz. (DYP sıraların
dan alkışlar) Bunu derseniz, millet, sizi ciddîye almaz. Filan yerdeki kavşak yapılmamıştır; filan 
yerdeki yol inşa edilmemiştir derken; bu millet, on senede 200 kilometre sürat yolu yapan bir ikti
darın yanında, dört senede 800 kilometre yol yapan bir iktidarı da görmüştür. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET DERİN (Kütahya) - Nerede bu yol; ayda mı Türkiye'de mi?.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Evet... Hemen hemen bütün köylerimizde sekiz senede yapılan 
asfalt yol kadar asfalt yolu, iki senede bu iktidar yapmıştır; dört senede, sekiz senede yapılanın iki 
mislini yapmıştır. • . . . ' . 

AHMET KABİL (Rize) - Rakamlara bakın; yanlış söylüyorsunuz. 
HALİL BAŞOL (Devamla)-Gidiniz köylere, sorunuz. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hangi köye gidelim; Yalı köyüne mi, yoksa, Türk kö

yüne mi?.. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Buradaki konuşmacı arkadaşlar, köylü perişan, köylü felaket 

içerisinde, köylü sefalet içerisinde deyip edebiyat yapıyorlar. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Değil mi?.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Değil; altı ayda buğday paralarını veremediğiniz zaman sefildi; 
ama, şimdi, değil. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Bravo!.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Köylü bir gram buğday alamıyor. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Şimdi, köylü, dört seneden beri, mahsulünün bedelini peşin alı
yor... • 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Çaycılar dinliyor sizi, Sayın Bakan... 

HALİL BAŞOL (Devamla)-...ve sizin verdiğinizden daha güzel bir taban fiyatı alıyor. 

AHMET KABİL (Rize) - Millet dinliyor Sayın Bakan... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Gidiniz köylere, ben, köyde yaşayan adamım... 
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AHMET KABİL (Rize) - Çay parası ne oldu?.. 

HALÎL BAŞOL (Devamla) - ...köyden hiç çıkmadım ve köylü, bugün sizin zamanınıza naza
ran üç defa ileridedir; çok iyi durumdadır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Çok iyi durumda köylü!.. 

AHMET KABİL (Rize) - îlk defa sefalet içerisinde... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Öyle sefalet ve mefalet içerisinde de değildir. 

AHMET KABİL (Rize) - İlk defa parası ödenmedi... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bunu köylü duymasın; size oy vermez. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Köylü, size, kırk gün sonra gittiğiniz zaman söyleyecek. Köyle

re bizim yaptığımız asfalt yollardan gittiğiniz zaman, size bunları söyleyecek. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - İyi bu da, köylünün durumu nasıl?.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Sizin, köylünün parasını altı ayda ödediğinizi unutmadığını köy
lü size söylecek... (DYP sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - İşçi, memur ne yapacak?.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - ...ve altı ay sonra da, mevcut taban fiyatın yüzde 30 noksanına 
bir parayla köylünün alınterini ödediğinizi köylü size söylecek, hiç merak etmeyin. 

AHMET KABİL (Rize) - Kime söyleyecek göreceğiz... 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Benim buradan söylediğime gocunmayın; köylünün kendisi 

bunları size söylecek. 
AHMET KABİL (Rize) - 24 Aralıkta Rize'ye gelirsiniz de duyarsınız. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU,(Artvin) - 24 Aralıkta bekleriz. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Esnaf perişan... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Esnaf perişan, ekonomi perişan... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hükümet perişan. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Sonra, burada, çıkıp, 79 yahut 89 trilyon borç bıraktık, şimdi ol
du 1 katrilyon... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Burada yazıyor, devletin kayıtları. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Evet, orada yazıyor. Orada yazıyor da, 1991 'deki 79 trilyon da 
zaten, bu senenin 1 katrilyonu. Hesap yapın... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Niye büyüttünüz? 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Hayır, büyütmedik. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Borç aldınız. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Hayır, satın alma gücü bakımından büyütülmüş bir şey yoktur... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Memura gelince, böyle hesap etmiyorsunuz. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - . . . ve gayri safî millî hâsılaya oranı bakımından, bugünkü borç, 

o 89 trilyondan daha azdır. 
AHMET KABİL (Rize) - Enflasyonu siz bu hale getirmediniz mi? 
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M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) - Memura gelince, bu hesabı yapmıyorsunuz. 
HALÎL BAŞOL (Devamla) - Yani, 89 trilyondan bıraktınız... 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) - 2 katrilyon oldu bu. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Biz, 1 katrilyona gittik. 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) - Faizi?.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — On misli artırdınız dediğiniz vakit, köylü, borçların on misli art
tığını zannedecek, vatandaş da borçların on misli arttığını zannedecek diye söylüyorsanız, yanılı
yorsunuz. , 

AHMET KABİL (Rize) - Peki, dış borç?.. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Bizim seçmenimiz, mutlaka sizden daha akıllıdır. (DYP sırala

rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
AHMET KABİL (Rize) - Dolar bazından dış borç ne oldu? 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Mutlaka sizden daha akıllıdır. Sizin zamanınızdaki o 89 trilyon, 

bugünkü 1 katrilyondan daha büyük paraydı. 
M- RAUF ERTEKtN (Kütahya) - O borç ödenmişti, bitmişti; yenisini aldınız. 
AHMET KABİL (Rize)-Demek ki, enflasyonu yükselttiniz. 
BAŞKAN - Sayın Kabil... Sayın Kabil... 
HALİL BAŞOL (pevamla) - Millî gelirin yüzde 14'ü kadar borçlanınız, borçlanma gereği or

ta yere koyunuz; biz bunu yüzde 7'ye indirdik. 
Neler söylemediniz... 
AHMET KABİL (Rize) - Dış borç?.. ' 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Kalkıp "bizim bıraktığımız 6 milyar dolar rezerv, 3 milyar do

lara indi" dediniz; daha üç gün evvel... 
AHMET KABİL (Rize) - Ne yaptınız... Nasıl borçlandınız?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Mazot kaç para?!. 
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu... Sayın Hatinoğlu... Olmuyor ama, Sayın Hatinoğlu, mazottan 

bahsetmiyor şimdi... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Mazot kaç para, mazot... 
ADİL AYDIN (Antalya) - Mazot mu içeceksiniz... 
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, olmuyor ama... 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Mazotun kaç para olduğu da sizi ferahlatmaz. 
Bugün, köylü, 1,5 kilo buğday sattığı vakit, 1 litre mazot alıyor. Sizin zamanınızda, 3 kilo buğ

day satıp, 1 litre mazot alıyordu. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Traktör kaç para?.. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Traktör de öyle... 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) - 1 milyar lira traktör... 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Öyle "efendim, biz, mazotu 2 bin lirada bıraktık, siz 17 bin li

raya çıkardınız" dediğiniz zaman, köylü "hakikaten, ben perişan oldum" mu diyecek zannediyor
sunuz; yoo, köylü, 1 kilo buğdayla ne kadar mazot alıyor; onun hesabını yapıyor. Sizden daha akıl
l ı - ' ' ' 
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REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Ne kadara alıyor, ne?!. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ne kadara alıyor?.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Sizdan daha akıllı... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Mazot 20 bin lira... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - 3 kilo buğday 1 litre mazot almıyor. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Köylüyü perişan ettiniz be... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Niye kızıyorsunuz anlamıyorum... Niye telaş ediyorsunuz... Siz 
ağzınıza geleni buradan söylüyorsunuz... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Perişan ettiniz köylüyü... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Ben gerçekleri söylüyorum, niye kızıyorsunuz... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Perişan ettiniz... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Kızacak ne var bunda... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Ayçiçeğinden bahsedin... Ayçiçeğinden... 

FLALİL BAŞOL (Devamla)-Ama, telaş etmekte haklısınız!.. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Sayın Başol, konuyu saptırıyorsunuz... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Perişan ettiniz köylüyü... Esnafı perişan ettiniz... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başol-, bu hesabı siz yaptınız mı; mazot, gübre hesabını?.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Evet... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Adam utanır yahu bunu söylemeye... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bunu açıklar mısınız?.. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Mazot 20 bin lira!.. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Evet, bakınız, bizim köylümüz, siz, burada, öyle, fakirsiniz, fu

karasınız, perişansınız demekle size oy vermez. 

AHMET KABİL (Rize) - Kime vereceğini göreceğiz... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Size verecek (!) 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Siz köylüye bakmadınız arkadaşlar. Anavatan Partisi... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Köylü enayi mi... 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Anavatan Partisi, köylünün buğdayı, parası ödenmiyor denildi

ği vakit, sizin Başbakanınız, yazlığa, deniz kıyısına giderken "onlar da tüccara satsaydı buğdayını" 
diyen kimselerdi. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunları köyle unutmadı; bunları köy
lü hatırlıyor. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Köylü buğdayını tüccara sattı, doğru. Şimdi de satıyor. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Ve, biz, yine, hatırlatmaya devam edeceğiz. Hatırlatmaya devam 

ediyoruz diye, eğer kızıyorsanız, sinirleniyorsanız, zararı yok. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Amerika'dan bahsetti! 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Sayın Hatinoğlu, sinirlenmeyin. Ben, yerimde size hiç itiraz et
medim. , 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Amerika dururken yazlıkla ne alakanız var! 
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BAŞKAN - Hatinoğlu, yüz defa söylemeyelim. 

Hep aynı kişilersiniz. Olmuyor ki... O kadar arkadaşınız var, niye hep Hatinoğlu konuşuyor. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Olabilir. 

BAŞKAN - İhtar mı edelim yani. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Konuşmacıya niye ikaz etmiyorsun Sayın Başkan? 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, Meclis'e hitap etsin. Sözcü gibi konuşsun. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Ölülerle uğraşmaya gerek yok, Amerika'yla uğraş. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Evet, siz konuşmanızı bitirin de ben de konuşayım bari! Bitti 
mi!?.. • 

ADİL AYDIN (Antalya) - Gelemeyecekler bağırıyor. Bağıranlar Meclise gelemeyecekler. 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, buradan, lütfedin de, bu Meclis.kürsüsün

den meydan nutku çekmekten vazgeçelim. Bu Meclis kürsüsünden, getirilen tasarılara katkıda bu
lunmaya gayret sarfedelim. Gerçekten, gerçek muhalefetin görevi budur. İktidar herşeyi görmeye
bilir. Getirdiği tasarıda hata yapmış olabilir; ama, bu hataları söylemek meydan nutku çekmekle ol
maz. 

Bakınız, ben, onsekiz ondokuz dakikadır konuşuyorum. Niçin konuşuyorum; çünkü, siz, bu
rada yirmi.dakika, millete yalan yanlış laf söylediniz. Onun için konuşuyorum. 

AHMET KABİL (Rize) - Siz söylüyorsunuz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Çok ayıp... Çok ayıp... 

HALİL BAŞOL (DeVamla) - Şu tasarı için yirmi dakika konuşmaya gerek yok. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Senden mi müsaade alacağız konuşmak için. 

BAŞKAN - Efendim, söz isteyin, size söz verelim. Hatibe bu kadar çok müdahale etmeyin. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Ben söyledim. Bundan sonra, eğer, ben olursam, söylediğiniz 
herşeyi burada cevaplandıracağım. Hiç kızmayın. Gelin, istediğinizi söyleyin; ama, duymak iste
mediklerinizi duymak istiyorsanız, kürsüde beni göreceksiniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Şaym Başkan, bugünlerde çiftçiyi ne kadar hatırlayanlar ol
du, Allahaşkına... 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Başol. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun söz sizin. 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; hepinizi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Bugün burada yapılan görüşmeleri izlemekte olan memurlarımız, sözleşmeli personelimiz, 
Bağ-Kur emeklileri ve SSK emeklileri hayretler içerisinde; çünkü, şu anda görüşülmekte olan bu 
yasa tasarısının, sevgili çiftçimizle, sevgili köylümüzle hiçbir ilgisi yok. Onları korumamız lazım. 
Onları korumak için, 52 nci Hükümetin özellikle fındık üreticisine, zeytin üreticisine, tütün üreti
cisine, buğday üreticisine, ayçiçeği üreticisine yönelik politikası, gelirlerini artırmaya yönelik 
programı dün tartışıldı ve Yüce Mecliste kabul edildi. 

Yine, dün Yüce Mecliste tartışılan, kabulü yarın yapılacak olan -daha henüz yapılmadı- yani 
Hükümetin güvenoylamasına, güvenoyu alıp almamasına bağlı olarak 52 nci Cumhuriyet Hükümc-
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tinin Programı çerçevesinde alınmış bulunan bazı kararlar ve ekonominin içinde bulunduğu koşul
lardan kaynaklanan ek kaynak gereksinimi nedeniyle ortaya bir ek bütçe çıkmış durumda. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Ekonomi kendi kendine mi gelmiş bu hale; bırakmışlar araba
yı, gitmiş enflasyon. 

ALGAN HACALOGLU (Devamla) - Evet, yüzde 30'lara varan düzeyde bir ek bütçenin çık
ması doğal değildir, normal değildir. Yani, bütçelerin, yılın tamamlanmasına iki ay kala bu düzey
de bir ek kaynak ihtiyacı içinde olması, bu düzeyde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulması, istik
rar içinde gelişen, istikrar içinde yürüyen pazar ekonomilerinde görülen doğal bir olay değildir; 
ama, Türkiye ekonomisinin yıllardır, 1980'li yıllardan günümüze, istikrar içinde olmadığı da bili-, 
niyor. Yüksek enflasyon, işçimizi, memurumuzu, sabit gelirlilerimizi, emeklilerimizi, esnafımızı, 
dar gelirlilerimizi kasıp kavuran, onların geçim kaynaklarını daraltan enflasyon, bir musibet olan, 
muhakkak giderilmesi gereken bir hastalık olan enflasyon, ekonomimizin temel sorunu. Bu yılki 
enflasyon hedefi, belli ki, yıl sonunda ikiye katlanacak. Sene sonunda, enflasyonun yüzde 80'i aşa
cağı tahmin edilmekte ve doğal olarak da, eğer siz ekonomiyi dengeler içine alamazsanız, dizgin-
leyemezseniz, enflasyon devam ederse, yıl sonunda bu tür ek bütçeler çıkarma ihtiyacı doğar. 

Tabiatıyla, ekbütçe çıkarma ihtiyacının bir başka temel nedeni daha var; sadece enflasyon de
ğil. Enflasyon, ekbütçe ihtiyacının çok temel nedenlerinden biridir. 

İkincisi ise, 80'li yılların başından -ama, özellikle 1983 yılından; yani, ANAP döneminden-
başlayarak, ülkemizin içine girdiği hızlı iç ve dış borçlanmadan kaynaklanıyor. Değerli ANAP'lı 
milltevekillerimiz, burada, hiçbir şekilde, 1991 yılından sonraki Koalisyon Hükümetleriyle, siz, 
bizden daha çok borçlandınız; hayır, biz değil, siz bizden daha çok borçlandınız diye karşılıklı bir 
tartışma içine girmeyiniz. Çünkü, 1983 yılından günümüze, Türkiye ekonomisi, artık kaldıramaya
cağı noktaya gelen dışborçlarda, bugün itibariyle gayri safî millî hâsılamızın 74 milyar dolarlık dış-
borç yekûnuyla -yüzde 50'sini aşan ölçüde dışborç ile- sene sonunda gayri safî millî hâsılanın yüz
de 30'larına ulaşacak bir içborçla; yani, ülkenin yarattığı tüm mal ve hizmetler toplamının yüzde 
80'ini aşan düzeyde bir borçlanmayla ne yazık ki karşı karşıyadır. Bunun doğal karşılığı olarak da, 
faizler, faiz ödemeleri, bugün, bütçeyi ipotek altına almıştır... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Bu bütçeyi hangi profesör yaptı?!. 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) - Ekbütçenin vergi gelirlerinin, maalesef, yüzde 53'ü fa

iz ödemelerine gidecektir. Toplam bütçenin de yüzde 50'den fazlası faize gitmektedir. Bu, cumhu
riyet tarihinin en yüksek rakamıdır; ama, bu faize giden kaynakları, faizlerin bütçe içerisindeki ver
gi gelirlerine oranını, sadece son günlerin gelişimi olarak değerlendirmemek lazım. Borçlanma bir 
başladı mı, nerede duracağı belli olmaz; çünkü, borçlanma, alınan borç, karda yuvarlanan bir top 
misali giderek büyür büyür büyür kendi iç borcunu yaratır, kendi faiz yükünü kendisi doğurur. Ya
ni, 1980'li yıllarda aldığımız dış borçların, bugün de, şu anda 74 milyar dolara çıkmış bulunan dış 
borçlar içerisinde, sadece alındığı miktar olarak değil, onun, sonraki dönemlerde getirdiği ek yük
lerle de artan bir etkisi, bir yükü vardır. Bunları tartışırken, lütfen, siyaseti belirli düzeyde tutalım; 
bunları tartışırken, lütfen, iktisatın kuralları içerisinde değerlendirelim. Evet, enflasyonu aşmamız. 
lazım. Şu Meclis sıralarının neresinde oturursak oturalım, bütün partilerin, ortak bir iktisadî hede
finin olması gerekir. Enflasyon, bugün ekonomimizin temel sorunudur; halkımızın başına, gerçek
ten oturmuş bir... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bela... 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) - ...beladır; o kelimeyi kullanmak istemiyordum; ama, 

maalesef..'. Tabiî, 1980'li yılların ortasından itibaren uygulamaya konulmuş bulunan, rantiye ke-
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simlerini gözeten, üretimi gözardı eden politikalar ve o politikaların sonucu oluşan emek ve Üreti
me dayalı kesimlerin daralması ve rantiye kesiminin, hiçbir sağlıkh'ekonomide olmayacak düzey
lerde büyümesi, Türkiye'de, enflasyonu, siyasî iktidarların, zaman zaman, kamuoyu önünde çok 
eleştirildiği; ama, aba altından, masa altından da gözetildiği bir konu haline getirmiştir. Bu, dün de 
olmuştur, bugün de oldu; 80'li yıllarda da olmuştu, 90'lı yıllarda da olmuştu... Siyasetçiler olarak 
-tabiî, ülkeyi yöneten siyasetçiler olarak- enflasyonu, hem bu kürsülerden lanetlemişiz hem de si
yaset dayanağımızı oluşturan o yaygın rantiye kesimlerini kollamak için körüklemişizdir. 

AHMET DERÎN (Kütahya) - Bu bir itiraftır Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) -Tabiatıyla... . 
Ben bir teşhiste bulunmak istiyorum: Önümüzde, 24 Aralıkta, seçimler var. 24 Aralıktan son

ra, yani 1996'ya, artık, bu sakat politikaları taşımamamız lazım . 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - iktidarlar ağlama yeri değildir Sayın Hacaloğlu. 

- ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Ben, ağlamıyorum. Ben, sizlerin ve 90'lı yıllarda yapıl
mış olan; bedeli, emekçiler, işçiler, memurlar, emekliler, esnaf ve köylümüz tarafından ödenmiş 
bulunan bir sakat politikanın temel tespitini yapıyorum. 

Demek ki, enflasyonu muhakkak aşmamız lazım; demek ki, sağlıklı politikalarla, borçlanma
nın önünü almamız lazım. Bu iki temel olgu, ek bütçenin gerekçesini oluşturuyor; ama, bir başka 
temel gerekçe daha var: Şu anda, milyonlarca memurumuz, yüzbinlerce sözleşmeli personelimiz, 
milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklimiz, onların dul ve yetimleri 15 Kasım 1995'te kendilerine 
ödenmesini vaat ettiklerimizin, 52 nci hükümetin dün okunan programında yer alan o vaatlerin yü
rürlüğe konulabilmesi için, bu ek bütçeyi dört gözle bekliyor. 

Maalesef, yüksek enflasyon ve izlenen politikalar, memurlarımızın, tüm emeklilerimizin -SSK 
emeklisi olsun Bağ-Kur emeklisi olsun- ve sözleşmeli çalışan personelimizin belini kırmıştır; top
lumumuzun bu temel direkleri, bu temel kesimleri, hak etmedikleri bir şekilde, enflasyonun altın
da ezilmişlerdir. 

M. RAUF ERTEKIN (Kütahya) - Şu andaki zamlar yeterli değil! 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bu nedenle, 52 nci hükümet olarak ortaya koyduğumuz, 

halkımızın diğer kesimlerinin fedakârlığıyla yürürlüğe koyacağımız ve ister istemez, bu gerekçe
lerle -yani, bu üç temel gerekçeden kaynaklanan koşullarla- 100 trilyon lira düzeyinde de borçla
narak, iç borçlanmaya giderek karşılayacağımız, dengeleyeceğimiz bu ekbütçe gündeme gelmiş va-' 
ziyette. # 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 52 nci hükümetin kurulmasının temel gerekçeleri, temel 
nedenleri arasında, memurlarımızın, işçilerimizin, emeklilerimizin, sözleşmeli çalışan personelimi
zin, çiftçimizin ve köylümüzün, enflasyonun altında kalan gelirlerini düzeltebilmek, ülkemizde gi
derek artan gelir adaletsizliğini bu şekilde, hiç olmazsa bir miktar giderebilmek için önlemler alın
masını, önkoşul olarak belirttik. Yani, bu ekbütçe, 52 nci hükümetin önkoşulu idi. 

M. RAUFERTEKİN (Kütahya)-Faize ne kadar gidiyor Sayın Hacaloğlu? 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Faize giden miktarı biraz evvel belirttim; ama, bugün, 

faizde gelinen noktanın temelinde, 198Ö?li yıllarda ANAP tarafından başlatılan, emeğe ve üretime 
dayalı olmayan politikalar yatmaktadır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Gülerler buna, gülerler... Dört senedir neredesiniz?.. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Sizin döneminizde girişilen yoğun borçlanma yatmak

tadır. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Yine hesabı karıştırdın... 

ALGAN HACALOGLU (Devamla) -Ama, onları bırakalım şimdi, sürekli onları tartışmaya
lım. 

Şimdi, ileriye yönelik olarak, 24 Aralıktan sonra yeni bir dönem açabilmek için, 24 Aralıktan 
sonra, tüm memurlarımıza, çalışanlarımıza, işçilerimize, emeklilerimize, onların dul ve yetimleri
ne daha onurlu bir yaşam sağlayabilmek için, geliniz, bir araya gelelim. 15 Kasımda ödenmesine 
başlanacak plan ek aylıklarla yetinmeyelim; geliniz, hep beraber, yıllardır Cumhuriyet Halk Parti
si olarak talep ettiğimiz halde, şu Yüce Meclisten geçirtemediğimiz, gerçekten adil, gerçekten ge
lirleri artıracak, gerçekten rant gelirlerini adil, gerçekçi şekilde vergilendirecek bir vergi reformu
nu, emekten yana, emeği kollayan adil bir vergi reformunu yaşama geçirelim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şunu bilmeniz lazım: İstenildiği kadar önlemler alınsın, istenildiği kadar 
5 Nisan kararları uygulamaya konulsun, 10 tane 5 Nisan kararı, 10 tane 24 Ocak kararı uygulama
ya konulsun; eğer, adil, herkesi ödeme gücüne göre vergilendirecek ve vergiyi, emekçiler vergisi, 
çalışanlar vergisi konumundan çıkaracak ve özellikle rantiye kesimlerini, sermaye gelirlerini ver
gilendirecek bir vergi yasasını şu Yüce Meclisten çıkaramazsak; biliniz ki, bugün bir şekilde gelir
lerini artırmaya çalıştığımız memurlarımızın, dünlerde, birkaç gün evvel toplusözleşmelerini bağıt
layarak bir şekilde rahatlattığımız işçilerimizin, köylümüzün, çiftçimizin, emeklimizin sorunları 
bitmeyecek; buna hakkımız yok. Bu düzen, bu sistem, sadece rantiyeciler, sadece bir avuç serma
ye geliri üstünde yaşamlarını sürdüren mutlu kesim için devam ettirilemez... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Siz, Hükümet değil miydiniz? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Allah, Allah!.. Dört senedir neredeydiniz? 

ALGAN HACALOGLU (Devamla) - Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, emeğin kitle par
tisi olarak, bunu değiştireceğiz. Biz, 24 Aralıktan sonra, halkımızın desteğiyle, eğer sizler katılmaz-
sanız kendi başımıza bu reformları gündeme getireceğiz... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Dört senedir neredeydiniz? 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Dört senedir muhalette misin, iktidarda mısın? 

ALGAN HACALOGLU (Devamla) - ...ve biz -inanıyorum ki- 24 Aralıktan sonra yeni bir 
Meclis çatısı altında, halkımızın iradesiyle, Türkiye'de, hem bütçe açıklarının önünü alacak bir adil 
vergi reformunu yaşama geçireceğiz hem de Türkiye'de, üretime ve emeğe dayalı bir düzeni kura
cağız. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - 1991 'de de aynı şeyleri söylemiştiniz. 

.ALGAN HACALOGLU (Devamla) - Bu duygularla, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, 
önümüze gelmiş bulunan 890 sayılı bu tasarıyı destekleyeceğini belirtiyorum. 

Bu tasarının, aynı zamanda muhtarlarımıza da,hayırlı olmasını diliyor; sevgi, saygılar sunuyo
rum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum. 
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır; şahsı adına söz isteyen Sa

yın Mustafa Ünaldı; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ek bütçey

le ilgili görüşlerimi arz etmek üzere söz aldım. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Şimdiye kadar saygı duyduğumuz, sevdiğimiz Sayın Başkanın, Başkanlık koltuğuna gelir gel
mez yaptıkları usulsüzlükleri, tavırlarını anlamakta sıkıntı çektiğimi, sözlerimin başında ifade et
mek istiyorum. \ 

Patentle ilgili cezalar getiren kanun tasarısı üzerinde, oyumun rengini ifade etmek üzere söz 
istedim; muameleye konulmadı. Geçici madde teklifimiz vardı; bilmiyorum nasıl oldu, sanki, ora
da yok edildi. Bunu, üzüntüyle karşıladığımı, özellikle, Sayın Başkanıma karşı, buradan ifade et
mek istiyorum. 

Sayın Başol, Grubu adına, burada, boş bulunan, şimdi de hâlâ boş olan DYP sıralarına karşı 
konuşurken, karar yetersayısı taleplerimizi, toplantı yetersayısı taleplerimizi ayıplamaya kalkıştı. 
İşte, ayıbın tablosu; her gün karşımızda, şu anda da karşımızda!.. *(RP sıralarından alkışlar) İktidar 
sıralarında şu andaki tablo görünüyor; herhalde, televizyon kameralarımız da bu tabloyu gösteri
yor. Ayıbın nerede olduğunu gizlemeye çalışmak mümkün değil; çünkü, mızrak çuvala sığmıyor!.. 
İşte, buradaL 

Bu yıl da yine, bir ekbütçeyi e karşı karşıyayız; konuştuğumuz konu bu. Neden geliyor bu ek-
bütçe; ülkede büyük bir sıkıntı içerisinde olan sağlık sektöründe büyük hamleleriniz var, onları ye-
tiştiremediniz de mi bu ekbütçeyi istiyorsunuz; hayır. Eğitimdeki rezaletlere son verecek bir ham
le var da, onu tamamlamak için mi bu ekbütçeyi istiyorsunuz; ona da hayır. İşsizlikten kıvranan kit
lelere istihdam oluşturacak hamleleriniz var da, onun için mi istiyorsunuz; ona da hayır. Geçen yıl 
olduğu gibi, bu yıl da üç rakamlı olarak tırmandırdığınız enflasyonun altında inleyenleri kurtara
caksınız da, ondan mı istiyorsunuz; yine hayır. Ya niçin?.. ' . . * • • . . 

Seçime gidiyoruz; önümüzde seçim var; seçim öncesi yaptıkları usulsüzlüklerle sabıkalı bu 
Başbakan ile Sayın Maliye Bakanına seçim harçlığı vermiş olacağız; ama, artık, bu aldatmacalar
dan millet bıktı; canına tak etti artık bu milletin; millet, artık, seçim öncesinde küçük hizmetleri bü
yük pahalara satan böylesi yönetimlerden bıktı artık, ''yeter" diyor; 24 Aralıkta da, yine, bunu tek
rarlayacak inşallah. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ercan'ın, biraz evvel, çok yüksek tonda bağırmasının arkasında da bu vardır; onun için 
onu mazur görüyoruz... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Adeta harp nutkuydu; harp!.. 

MUSTAFA (İNALDI (Devamla) - ...Bütçe niçin yapılır: Atalarımız bunu bir atasözü olarak 
söylemişler "ayağını yorganına göre uzat" demişler... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bunlar yorgan da bırakmadılar, döşek de.; millet, aç
lıktan yorganı da yedi!.. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - ...Bu sözden ibret almak, bu tecrübeye dayalı sözü gerçek
leştirmek için yapılır; devletin harcamalarını belli bir program dahilinde yürütmek için yapılır; 
ama, 'şu hale bakın ki, ekonomi profesörü Sayın Başbakanın bütçeleri, ekbütçesiz gerçekleşemiyor. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -Türkiye'nin ekonomisinden belli ne kadar profesör 
olduğu. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Sayın Başeğmez'in de, dün burada hükümet programı üze
rindeki konuşmasında dediği gibi, eğer yapamıyorsanız, yürürlüğe koyamıyorsanız, istediğiniz ka
dar yazın çizin, ne olacak sonunda; işte böyle sonunda ek bütçeyle, yamalarla işi gerçekleştirmeye 
çalışacaksınız. . 

Bu tasarının gerekçesine bakıyoruz; ne deniyor: "Yılın ilk dokuz ayındaki ekonomik gelişme
lere göre, büyüme hızının, program hedeflerinin üzerine çıkarak yüzde 5.9 civarında gerçekleşece-
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ği tahmin edilmektedir." Nasıl bir büyüme bu; elbette, üretime dayalı, üretken, büyütücü bir büyü
me değil; aksine, tüketime dayalı bir büyüme, onun için ek bütçeye ihtiyaç duyuluyor. 

1995 bütçesi bu yıl uygulanmak üzere geldi, komisyonda görüştük. Ne demişiz 1995 yılı büt
çesinde: -Plan Bütçe Komisyonu tutanaklarından aktarmak istiyorum. Konuşma uzun, hepsini söy
leyecek değilim, bugünkü tabloya nasıl geldiğimizi, geleceğimizi, o günden nasıl tespit ettiğimizi 
ortaya koyduğu için bir kere daha tekrarlıyorum-

"Bütçeyi değerlendirme olayı aslında bir güven olayıdır. Bütçe, kağıtlar üzerinde birtakım ra
kamlardır ve gerçekçi olması gerekir. Çünkü istikbale ait plandır, programdır ve gerçekçi olarak 
uygulanması gerekir. Eğer arka arkaya gelen yıllar içinde gerçekçi olmayan bütçeler ortaya çıkı
yor, bir hükümetin bütçelerindeki hesaplar kâğıt üzerinde kalıyorsa, rakamlar birbirini tutmuyorsa, 
programda vaat ettiklerini de hükümet yerine getiremiyorsa, unutuyorsa, b zamanbir güvensizlik 
ortamı var demektir, bîr güvçn bunalımı var demektir. Hükümetin beyanları hep. tutarsız, geçersiz 
ise, o zaman, bütçe üzerinde fazla söz söylemeye de gerek yok demektir" demişiz; yanlış mı çık
mış? 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Hocam, güveni 24 Aralıkta, sandıkta göreceğiz. . 

MUSTAFA (İNALDI (Devamla) - işte o gün, bu sözü ifade etmişiz; bugün, bu sözlerimizin 
doğruluğu -şu kürsüde arka arkaya konuşan arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi- bir kere daha or
taya çıkıyor. Gelen yıl, giden yılı aratacaktır. Giden yılın personel yönünden, nasıl sıkıntılı bir yıl 
olduğunun -yani, 1994'ü ifade ediyorum- tefferruatına girmeye gerek olmadığı kanaatindeyim. Da
ha da fazlasıyla, memurlar, işçiler ezilecek anlamını, önümüzdeki yıl için yaptığımız mukayeseler 
gösteriyor; doğru çıktı mı çıkmadı mı?.. 

Onun için, bir kere daha soruyorum: Bu ek bütçeyi niye istiyorsunuz; sağlıkta düzenleme ya
pacaksınız da onun için mi; eğitimde başlattığınız büyük yatırımlar var da onun için mi; büyük te
şebbüsler ortada mı kaldı; yoksa, enflasyonun altında ezilenleri, bu ezilmenin altından mı kurtara
caksınız... Hiçbirisine doğru bir yanıt vermek mümkün değil. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Borç ödeyecekler, borç... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Sayın Bakan 1995 bütçesinin sunuş konuşmasında, enflas

yon hedefi olarak "yüzde 22, 5" rakamını ifade etti. 

FAHRETTİN KURT (Trabzon) - İnandırıcı olsun diye "buçuk" demiş... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Güler misiniz, ağlar mısınız?.. 

O gün söylediğimi ifade ediyorum: "Geçen yıl enflasyon hedefi için yüzde 48 dediniz, bu se
ne yüzde 148'i aştı; bu yıl yüzde 22,5 diyebiliyorsunuz. Bu yüzde 22,5 rakamını, hangi ölçülere, 
hangi mantığa sığdıracaksınız; acaba, kime kabul ettireceksiniz" yanlış mı sormuşum. (RP sırala
rından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Doğru sormuşsun hocam. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) • > 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - 1993 bütçesi için "bir ödeme planı, borçların, faizlerin ve 

maaşların ödenmesi hakkında bir plandır" demişiz; 1994 bütçesi için de "bu bütçe kâğıda geçiril
miş birtakım rakamlardır; ama, güven vermeyen rakamlardır, gerçekçi değildir" demişiz; 1995 büt
çesi için de "detaylı değerlendirme imkânı verilmeyen zaman içerisinde, kısaca ifade edecek olur
sak -beni mazur görün- bu bütçe, üzerinde ciddiyetle durulacak bir vesika değildir" demişiz. Hü
kümet, bizim bu söylediğimiz cümleleri tasdik eder mahiyette, ekbütçeyle karşımıza geliyor. 

- 357 -



T.B.M.M. B : 2 3 4 . 1 1 . 1 9 9 5 0 : 2 

Bu konuda söylenecek çok söz var. Sayın Başkan, sürem bitti, tekrar aşmak istemiyorum; in
şallah, maddeler üzerinde aldığım sözlerde, geri kalanları tamamlayacağım. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 

Şahsı adına, Sayın Dumankaya; buyurun efendim. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, geride kalanla
ra sabırlar diliyorum. 

İlk önce, en son o konuştuğu için, Koalisyon Hükümetinin küçük ortağından söze başlamak is
tiyorum. Değerli arkadaşlarım, bu Mecliste bulunmayan milletvekilleri olsa, bu televizyonu ilk de
fa izleyen kişiler olsa, Sayın Algan Hacaloğlu'na hak verirler; derler ki, ilk defa konuşuyor, bunla
rı yapacak; ama, aradan dört sene geçti -biraz evvel belki de son konuşmasını yaptı, Meclis miadı
nı doldurdu-hâlâ emekçiden, memurdan, işçiden bahsediyor. , 

Değerli arkadaşlanm, Cumhuriyet döneminde, ilk defa, işçi, toplusözleşmeden doğan hakkını, 
bonoyla, bu sosyaldemokratların iktidar olduğu zaman almıştır. Cumhuriyet döneminde yine ilk 
defa, polislerin ellerindeki köpeklerle emekçilerin, memurların üzerine saldınlmıştır ve yine ilk 
defa bu dönemde, milletvekilleri sokaklarda dövdürülmüştür. Değerli arkadaşlanm, böyle emekçi 
bir parti olur mu? 

On aydır toplusözleşme görüşmeleri yapılıyor, iktidarın bir ortağı emekçiden, çalışandan oy 
almış; ama, onlarla görüşmemiş. Ne zaman?.. Şimdi paylaşamıyorlar; Azınlık Hükümeti "paralan 
ben verdim" diyor, Koalisyonun büyük ortağı "ben verdim" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, verilen paralar bir şey değildir; o verdiğiniz üç milyon, beş milyon lira 
memura bir şey yapmayacaktır, işçiye hiçbir şey yapmayacaktır; seçim işine karıştırdınız işi. 

Değerli arkadaşlarım, DYP'nin eski Sayın Bakanına gelmek istiyorum : 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Seni ciddiye almıyorlar... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Eski Sayın Bakanın bu kürsüden yapmış olduğu konuş
mayı, Tekirdağ'daki Kars'taki, Erzurum'daki çiftçi, köylü televizyondan izliyor. Sayın eski Ba
kan, Tekirdağ'da belki halk arasına gitmiyor. Dört sene sonra Malkara'ya gittiğimde DSP'li Bele
diye Başkanını ziyaret ettim, bana "Tekirdağ'ın 4 milletvekili var, beni daha... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Yanlış söylüyorsun. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - DSP'li... Malkara'da... 

Siz bilmiyorsunuz; DSP'li Belediye Başkanı "4 milletvekili var, beni gelip ziyaret etmediler" 
dedi. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Tekirdağ'da... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Malkara, Malkara. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın seçim çevresi olan Tekirdağ'da ayçiçek üreticisi var; on
lar da Sayın Bakanı dinlediler; ayçiçeğine 18 bin lira fiyat verdiler, ama Trakya Birlik'e para ver
mediler. 

Sayın Bakan, ayçiçeği 13 bin liraya satılıyor, bunu biliyor musunuz?.. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Seçim kanununu neden iptal ettirmeye çalışıyorsunuz; neden se
çimden kaçıyorsunuz? 
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HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız değerli Bakanım, benim doğduğum vilayetteki 
Rizeli de seni dinledi; orada mayıs çay bedelleri kasım ayına kalmıştır. 1991 yılında Rizeli, Kara
denizli 1 kilo çayla 3 ekmek alıyordu; bugün ancak 1 ekmek alabiliyor. Enflasyonun yüzde 100 ol
duğu günümüzde, çay bedelleri altı ay gecikmeyle ödeniyor; Rizeli çay müstahsili perişandır. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Seçimden neden kaçıyorsunuz o halde? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Çay-Kur Genel Müdürü istifa etti, neden biliyor musu
nuz; Rize'den zaten milletvekili olması mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, Çay-Kur'un borcu ne kadar biliyor musunuz; bizim bıraktığımızda 200 
milyardı; bugünkü rakam -KİT Komisyonundaki rakama göre- 12 trilyondur; Çay-Kur iflas etmiş
tir, Genel Müdür, aday olabilmek ve kurtulmak için kaçmıştır. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Seçimden neden kaçıyorsunuz? ' 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, köylü Sayın Bakanı dinledi. Bu 
sene tatilde, kazalarıyla beraber 25 vilayet gezdim. İktidar milletvekilleri kazalara nasıl gidiyor bi
liyor musunuz; arkasına, polisleri, devletin valilerini alarak gezebiliyor, yalnız gidemiyor değerli 
arkadaşlarım. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Gel gidelim, gel... ' 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Haydi buyur, gidelim... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Memnun olurum; eğer gelebilirseniz, beraberce geze
lim. 

Şunları da belirtmek istiyorum: Ne vereceksiniz?.. Çiftçiye ne verdiniz?.. Şimdi de, muhtarla
ra bazı şeyler vermeye kalkıyorsunuz. Muhtarları dört senedir niçin düşünmediniz; muhtar, bir mil
yon lirayla geçiniyordu. 

Bakınız, değerli arkadaşlarım, ATV'de bir yorumcu şöyle diyordu: "Bak, devletin üst bürok
ratları istifa etti; ama, devlet çarkı işliyor." Değerli arkadaşlarım, bunu seyrederken "devleti bu üst 
düzey bürokratlar idare etmiyor; devlet, sadece, köşkten, yalıdan idare ediliyor; eğer, o yalıda otu
rana bir şey olursa, işte, o zaman, Türkiye felç olur" diye düşündüm. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bu imzayı niye attın? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, elbetteki, ben o önergeye, Ana
yasa Mahkemesine gitmek için, imza attım; ama, niçin imza attım biliyor musunuz... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Seçimden kaçmak için. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Türkiye'yi o hale getirdiniz ki, devletin üst düzey em
niyet güçlerini... Halktan korktuğunuz için, artık, halkın sandalyesine, sandığına gidemediğiniz 
için, demokrasiyi kurtarmak için ona imza attım, onun için, attım. Yoksa, siz, kışın sandıkları po
lis helikopteriyle getireceksiniz; ama, bu polis helikopterlerine neler olacağını bildiğim için attım, 
sizi kurtarmak için attım. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Sen kendini kurtar. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Niye attım biliyor musunuz; içinizden bazı üyelerle te
ker teker konuştuğum zaman, içinizin yandığını hissediyorum. O dilekçeye, bu Meclise emeğiyle 
gelenlere yer açılsın diye imza attım. , 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Türkiye'de yönetimi, size "Yönetimi" Devrederken" adlı şu ki
tapla devrettik. Sayın Mesut Yılmaz, ülkeyi, size, 19 Kasım 1991 tarihinde bu kitapla devretti ve 

- 3 5 9 -



T.B.M.M. B : 23 4 . 1 1 . 1 9 9 5 O : 2 

güle oynaya bir ülke devrettik. Ülkemizin, ambarları doluydu, kasasında 12,5 milyar doları, 48 mil
yar dolar dışborcu, 78 trilyon lira da içborcu vardı. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, Türkiye'den IMF'yi kovmuştuk. Anavatan Partisi döneminde 
Türkiye'ye IMF gelememişti. İşte, milliyetçilik budur; ama, siz, iktidara gelince "ben,' Türk ekono
misini yönetemem" dediniz, Türk ekonomisini elin Avrupalısına teslim ederek, Türkiye'yi, hasta 
adam haline getirdiniz ve şimdi, IMF, Türkiye'ye gelip ekonomik kararları alıyor. • v ' • 

Anavatan Partisi 8 senede... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, size, ne kadar süre vereyim? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)-En az 5 dakika Sayın Başkan. • 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz, IMF'yi kovarak Türkiye'yi 
size bıraktık. Şu anda Türkiye'nin durumu nedir biliyor musunuz; şu anda, Türkiye'nin, 74 milyar 
dolar dışborcu, 2 katrilyon lira içborcu vardır. 1994 yılı itibariyle, sadece Ziraat Bankasının içbor
cu 313 trilyon liradır. Aksini iddia ediyorlarsa, buraya çıkıp söylesinler, desinler ki, Ziraat Banka
sının 1994 yılı itibariyle 313 trilyon lira içborcu yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, 24 Aralıktan sonra Türkiye'yi devralacak arkadaşlarıma şunu 
söylemek istiyorum: Kasımda 4 milyar dolar ödenecek, aralıkta 4,4 milyar dolar ödenecek, ocakta 
5,3 milyar dolar ödenecek, şubatta 5 milyar dolar ödenecek, martta 6,8 milyar dolar ödenecek, ni
sanda da 8,1 milyar dolar ödenecek. Eğer kaynağını arıyorsanız, Prof. Dr. Salih Neftçi'nin, 25 Ey
lül 1995 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanan makalesidİr. Türkiye'yi öyle bir hale getirmişsi
niz ki, bunun altından çıkmak mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Bakınız, Sayın eski Bakan, yine "kanunları çıkarmakta bize yardımcı olun" dedi. Değerli ar
kadaşlarım, eski bir Bakandan bunları duymaktan taaccüp ettim. 

BAŞKAN-Sayın Dumankaya, toparlayınız efendim. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız, Özelleştirme Kanunu geldi... Özelleştirme Ka
nunundaki 47 maddeyi Anavatan Partisi değerlendirdi. Yani, bir özelleştirme kanunu hazırlamanız 
mümkün değildi; ama, orada öyle bir madde koydunuz -3 üncü madde- nedir bu "kararlar ittifakla 
alınacak" İşte, bunun en önemli örneğini, Kars'taki, Malatya'daki, Elazığ'daki Et ve Balık Kuru
mu tesislerinde gördüm; şu senin, bu benim... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, toparlayınız. I 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, o nedenle, bu bütçe... Bütçe bir 

tahmindir; iyi tahmin eden, işini iyi takip eden kişiler başarılı olur; ama, siz, ülkeyi öyle bir hale 
getirdiniz ki, bankaları... Bakınız, işçiye, memura vermediklerinizi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)-Toparlıyorum Sayın Başkan. (DYP sıralarından "Sayın 

Başkan, yeter artık!.." sesleri) 

BAŞKAN - Toparlama, teşekkür et! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Canım, sana süre vermeye mecbur muyum... Hep böyle yapıyorsunuz.; zaten, 5 
dakika ek süre verdim:.. Allah. Allah!.. 1 . 
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AHMEr SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, çok dağıttı; toparlayamıyor! 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, göreceksiniz, istediğiniz 
kadar ittifak yapın, istediğiniz kadar vergi kanunlarının altına ittifak maddesini koyun; bu millet, 
size, kırmızı kart gösterecektir. 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 

İBRAHİM GÜRSÖY (İstanbul) - O kırmızı kartı sana kim verdi. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Size göstermek için getirdim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istemiştik. 

BAŞKAN - Oylamaya geçmiştim efendim. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -4061 sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertibine 380 000 000 000 000 liralıkek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 

Sayın Maruflu, süreniz 10 dakikadır efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, 890 sıra sayılı, ekbütçe diyebileceğimiz yasa tasarısının 1 inci maddesi üzerinde söz almış 
bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

Sözlerimin başında, ben de, benden evvel burada ifade eden arkadaşlarım gibi, İzmir'de mey
dana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum, 
yakınlarına başsağlığı diliyorum ve tabiî, vefat edenleri geri getirmek mümkün değildir; ama, dev
letimiz güçlüdür. Tahmin ve ümit ediyorum ki, devletimiz, hasar görenlerin, zarar görenlerin zarar
larını, en iyi şekilde tazmin edecektir ve Meclis olarak da bunu takip edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, burada, bir ek bütçe görüşmesi yapıyoruz. Konu, fevkalade teknik bir 
konudur; burada yapılan görüşmelerin de teknik olması gerekir ve aslında, son söyleyeceğimi baş
tan söylemeyi yararlı görüyorum: Eleştirilerimiz olacaktır, hatırlatacağımız bazı noktalar olacaktır; 

; ancak, ülkeyi bütçesiz bırakmamak ve yetişmeyen, bir dar görüşle hazırlanan bütçeye takviye ma
hiyetinde hazırlanan bu bütçeye, Anavatan Partisi olarak olumlu baktığımızı ifade etmek istiyorum. 
Tabiî, Hükümeti düşünerek değil, milletimizi, devletimizin işlerini ve bu arada, bu bütçeden yarar
lanacak olan memurlarımızı, işçilerimizi, esnafımızı, dul ve yetimlerimizi ve yine bütçenin geçici 
1 inci maddesinin (c) bölümünde yer alan muhtarlarımızı ve bunların sosyal güvenliklerini düşü
nerek, olumlu baktığımızı ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, burada, talihsiz bir konuşma oldu; çok saygı duyduğumuz eski Bakan 
Sayın Başol, buradaki ifadelerinde, muhalefetin, bütçelere veya burada yapılan görüşmelere katkı-
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da bulunması gerektiğini; ancak, bunu yapmadığını ifade etti. Bu doğru değil değerli arkadaşlar; 
çünkü, bakın, biz, geçen sene, aşağı yukarı bü zamanlarda, yine bir ek bütçe görüşüyorduk. Ö za
man dedik ki: Bütçe tahminlerinizi ve yıllık programlarınızı doğru dürüst yapmıyorsunuz; hesap
sız kitapsız davranıyorsunuz; bu nedenle, bu sefer olabilir -bunu, geçen sene söylemiştik; ama, ge
lecek yıl, 1995 yılı bütçesini, ne olur, tam olarak yapın ye bir ek tahsilata, ek tahsisata gerek kal
masın; dedik; ama, ne yazıktır ki, bizim burada muhalefet olarak yaptığımız bir ikaz nazarı dikka
te alınmadı ye şimdi, karşımıza, 380 trilyonluk bir ekbütçe teklifi gelmektedir. 

Burada, Doğru Yol Partisi sözcüsünün ifade ettiği hususları dikkatle not ettim. Doğru Yol Par
tisi Sayın Sözcüsü, köylümüzün ve çiftçimizin refah içerisinde olduğunu, hiçbir sıkıntısı olmadığı
nı, açık seçik burada ifade etti. Ben bunun değerlendirmesini, bizi şu anda ekranları başında izle
mekte olan köylü, çiftçi vatandaşlarımızın takdirlerine bırakıyorum. Eğer, hakikaten refah içinde
lerse, eğer, devletten taban fiyatlarını, gübre fiyatlarını, tarımsal girdilerini, her şeylerini tam ola
rak almışlarsa diyecek bir şey yok; ama, biz dolaştığımız zaman çiftçilerimiz bize böyle söylemi
yorlar. Bunun takdirini kendilerine bırakıyorum. 

Burada, yine bir mesele ortaya atıldı ki, buna -dayanamadığını için- değinmek istiyorum; o da 
otoyollar meselesi. Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'de yapılmış olan otoyolların tamamının 
gerçekleştirilmesi veya projelendirilmesi, tamamıyla Anavatan Partisi dönemine aittir. Bakin, bu
nu her zaman söylüyorum; İstanbul'dan Ankara'ya veya Ankara'dan İstanbul'a doğru giderken, iki 
saat içerisinde Bolu'ya geliyorsunuz. Bolu'ya geldikten sonra, önünüze, eski yolu işaret eden bir 
tabela çıkıyor; doğru eski yola!.. 0,30-35 kilometrelik eski yolu, kaza tehdidi altında 1,5 saatte ge
çiyorsunuz. Halbuki, bu otoyolun, 1994 yılı sonunda -Bolu tüneli de gerçekleştirilerek- bitmesi ge
rekiyordu. Ben şimdi size şunu söylüyorum: Bu yolu bitirmeyin', bitirmeyin ki, Anavatan Partisi
nin; rahmetli Turgut Özal'ın, Mesut Yılmaz ve arkadaşlarının yaptığı yolla sizin yapamadığınız yol 
arasındaki fark görülsün; 35 kilometrelik yolu bitirmeyin... Hatta, oraya bir levha asın; deyin ki: 
"Buraya kadar Anavatan Partisinin yaptığı yoldan geldiniz. Şimdi, eskiyola giriyorsunuz." 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisinin bu ülkede yaptığı hizmetleri bütün milletimiz bil
mektedir, bütün milletimiz takdir etmektedir ve yapılacak olan önümüzdeki seçimlerde, bu takdiri 
istikametinde oy kullanacaktır. 

Burada, Sayın Algan Hacaloğlu arkadaşımız çok ilginç noktalara temas etti; bir ara, zannedi
yorum, İktidarda olduğunu unuttu. Aslında, Algan Hacaloğlu'nun konuşmasından sonra, bizim, ko
nuşacak fazla bir şeyimiz de yok; çünkü, İktidara mensup olan bir milletvekili arkadaşımızın, CHP 
sözcüsü ve bu Hükümetlerde görev yapmış olan bir arkadaşımızın enteresan açıklamaları ve eleş
tirileri oldu. 

Yalnız, burada, bir şeyi söylemek istiyorum: 80'li yıllarda, Anavatan Partisi döneminde, Tür
kiye, çok dikkatli bir borç politikası izlemiştir; ancak, aldığı bu borçları, hep verimli yatırımlarda, 
hep ülke menfaati istikametinde, katma değer yaratan, istihdam yaratan yatırımlarda kullanmıştır. 
Oysa, bu Hükümetin. 1,250 katrilyona çıkardığı veya 75 milyar dolara çıkardığı borçların nereye 
kullanıldığı, hangi olumlu ve verimli yatırımlarda kullanıldığı belli değildir. O nedenle, borç me
selesi üzerinde eleştiri yaparken, insaflı olmak ve bu borçların nereye kullanıldığına bakmak gere
kir. 

Enflasyon konusunda Sayın Algan Hacaloğlu çok haklı. Türkiye, enflasyonla mücadele etmek 
mecburiyetinde. Türkiye, cumhuriyet tarihinin, yüzde 160'lık en büyük enflasyonunu, ne yazık ki, 
başında bir ekonomi profesörünün bulunduğu bu Hükümetler zamanında gördü. Burada, hepimiz, 
enflasyon oranını indirmek için elimizden geleni yapmalıyız. 
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Adil vergi reformu denildi; Sayın Hükümetin, vergi reformu konusunda, bize, üç kez teklif ge
tirdiğini ve bu Meclisten geçtiğini biliyoruz. Daha önceki dönemde, bu vergi reformu içerisinde, 
Gelir Vergisi basamaklarının düzeltilmesi de vardı. Peki, neden Cumhuriyet Halk Partisi veya o za
manki adıyla SHP, bu adil vergi reformunu gerçekleştirme yolunda gayret sarf etmedi diye, şimdi 
sorarlar adama. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Vergi affını niye çıkardılar!.. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Burada, tabiî, değerli arkadaşımızın söylediği gibi, adil 
vergi reformu yerine, vergi vermeyenlerin, vergi kaçakçılarının cezalarını affettik. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Affettik değil; affettiler!.. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Affettiler; daha doğrusu, Doğru Yol Partisi ve SHP Ko

alisyonu affetti. 

Değerli milletvekilleri, getirilen 380 trilyonluk ekbütçe, tamamıyla, IMF tarafından yapılan 
stand-by anlaşmasına aykırıdır. Bu bütçenin 104 trilyon kadarı, bir borçlanmayla karşılanmak du
rumundadır. Ayrıca, 40 trilyon kadar, Telekomünikasyonun özelleştirilmesinden bir gelir tahmini 
yapılmaktadır; ancak, bu, hiçbir zaman, bütçe açığının, yıl sonunda 350 trilyondan aşağı olmaya
cağını göstermiştir; oysa, IMF'ye verilen bütçe açığı tahmini 192 trilyon civarındaydı. Yapılan bu 
seçim yatırımları ve çıkarılan ekbiitçeyle, bu hedeflerin çok üstünde olacağı ifade edilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Sayın Başkan, bağlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, bu bütçe içerisinde yer alan 380 trilyonluk harcama kaleminin, memur

larımıza, işçilerimize, emeklilerimize, dul ve yetimlerimize verilmesine en ufak bir itirazımız yok
tur; hatta, çok azdır, daha fazla vcrilmelildir; çünkü, Türkiye'de, burada ifade edilmeyen bir husus 
var ki, bunun üzerinde önemle durmak lazımdır; o da şudur: Gelir dağılımı, tahmin edilmeyecek 
kadar bozulmuştur. Türkiye'de, önümüzdeki dönemde, gelir dağılımında düzenlemeler yapılmadı
ğı takdirde, adil bir gelir dağılımı sağlanamadığı takdirde, sosyal patlamalara ve sosyal huzursuz
luklara gidilmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Sayın Başkan vaktimin bittiğini belirtti; bu nedenle, 1 inci madde üzerindeki görüşlerimi bu 
şekilde ifade ederek bitiriyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Derin; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Derin. 
RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

öncelikle, İzmir'de meydana gelen,üzücü sel fekaletinde kaybettiğimiz kardeşlerimize, Grubum ve 
şahsım adına, Cenabı Hak'tan rahmet, geride kalanlarına sabırlar dileğiyle konuşmama başlamak 
istiyorum. 

Görüşülmekte olan, ek bütçe dediğimiz, 890 sıra sayılı kanun tasarısının I inci maddesi üze
rinde söz almış bulunmaktayım. 

Benden önce, kanun tasarısının geneli üzerinde konuşan İktidar milletvekilleri, muhalefet mil
letvekillerinin kendi icraatlarını tenkitlerine tahammül gösteremeyerek "biz ekbütçe üzerinde gö
rüşüyoruz, ekbütçeden konuşun, bahsedin" ifadelerini kullandılar. Nesini konuşacağız bu ek bütçe-
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nin, bilemiyorum. Ben, onyedi yıl, serbest muhasebecilik, malî müşavirlik yaptım. Şu iki tabloyu, 
bir gazetede yayimlasak ve halka "bir bütçe yaptık, ekbütçedir; ne anlıyorsunuz" diye sorsak, hiç
birinin anlaması mümkün değil. Zaten, yıllardan beri Türkiye'de oynanan bir oyun bu. 

Dünyanın her ülkesinde bütçeler şeffaf olur, açık olur, anlaşılır olur, her bir fert tarafından ele . 
alındığında, gelirler nereden toplanacak, giderler nereye harcanacak -bunlar, kanundur, buna uyul
mak mecburiyetindedir- herkesin bunu anlaması lazımdır; ama, önümüze bir tasarı metni geliyor, 
bakıyoruz -ben, 1 inci maddesinde söz aldım- malî transferler 370 trilyon lira, Plan ve Bütçe Ko
misyonunun kabul ettiği rakam 380 trilyon lira; diğer malî transferler yok, ilgili ödemeler yok, ye
dek ödenek 380 trilyon lira, transferler 380 trilyon lira. Nereye harcanacak, ne kadarı muhtar ma
aşlarına gidecekt ne kadarı yatırıma ayrılmış, ne kadarı iç faizlere, ne kadarı dış faizlere gidecek; 
ne kadarı memur maaşlarına ayrılmış, bunları-burada görebilmek mümkün değil. 

Sonra, niye konuşacağız bu bütçe üzerinde. Bütçeler, tahminle yapılır zaten; ama, plan ve 
programın maliyeti bellidir, yapılacak harcamalar bellidir, devletin borcu bellidir, bir yıl içerisinde 
ödeyeceği faiz bellidir; belki, binde 1, binde 2, binde 5 bir farklılık meydana gelebilir; ama, 1 kat
rilyon 133 trilyonluk bir bütçeye 370 trilyon lira ilavesiyle bir ekbütçe getirilirse, böyle bir İktida
rı tenkit etmemek mümkün değildir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Hemen hemen dörtte bir... 

AHMET DERİN (Devamla) - Hele, İktidarın, kendi bürokrasisini azarlamaması mümkün de
ğildir. Nasıl bir plan, nasıl bir program, nasıl bir tahmin yaptı da, benim önüme böyle bir rakam ge
tirdi, bütçe getirdi diye, kendi bürokrasisini, perişan etmesi.lazımdır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Avrupa'da hükümetlerin düşme sebebi. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Bilgisayar yaptı... 

AHMET DERİN (Devamla) - İşte, şu üst düzeydeki bürokratların ayrılma sebebi "24 Aralık
ta Refah Partisi gelecek, nasıl olsa, bu beceriksiz üst düzey bürokratları alacak; en iyisi, biz, şim
diden kaçalım" dediler ve hepsi, koltukları boşalttılar. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Kim onlar?!. 
AHMET DERİN (Devamla) - Bilemiyorum; kaçanlar... 

Şimdi, böyle değil de; bu adamlar çok değerli de, Parlamentoya geldiklerinde, güzel bütçe ya
pacak, enflasyona engel olacak, teröre engel olacak, şahsiyetli bir dış politika takip edebilecek olsa
lardı, dört senedir, başta Hükümette, genel müdürlükte, üst düzeyde kendisine yetki verilmiş olan bu 
bürokratlar, bugüne kadar niye bunlara çözüm getiremediler... Velev ki getirdiler -ne kadar hevesli
ler- Parlamentoya geldiler; ne olacak; yapacakları bütçe bundan daha fazla bir şey olmayacak ki... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın milletvekili, muhatabınız milletvekilleri, Hükümet; 
bürokratlar değil ki... Yakışmıyor!.. 

AHMET DERİN (Devamla) - Ben, o bürokratlara yetkiyi verenleri suçluyorum zaten. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Olur mu öyle şey!.. 

AHMET DERİN (Devamla) - Şimdi, bakın, ben, bu bütçenin özetini söyleyeyim, 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Burada yoklar; olmuyor ki... 
AHMET DERİN (Devamla) - Onların burada cevap hakkı yok ki, parlamenterin cevap hakkı 

var. Onlara o yetkiyi veren, Hükümettir; o yeteneklere sahip olmayan insanları genel,müdürlük ma
kamına getirmeyin, meseleyi çözersiniz; yetenekli insanları getirin. 
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NAHtT MENTEŞE (Aydın) - Refah Partisinde de bürokratlar var. • 
AHMET DERİN (Devamla) - 380 trilyon lira transfer; ne bu; harcama. Ek bütçeyi bile, denk 

bütçe yapamamışlar. 276 trilyon lira gelir, 104 trilyon lira açık... Şimdi, yıllardan beri yapılan büt
çelerde 3 gelir kalemi var: Vergi, zam ve açık; yani, borç. Yergi, zam, borç; kim ödeyecek?!. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Vatandaş!.. . • . . ' 

AHMET DERİN (Devamla) - Vatandaş ödeyecek. Hani, bunun içerisinde bir gelir?! 

Bu memlekette 28 milyon hektar, ekilebilir arazi var... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Şeker ithal ediyoruz! 

AHMET DERİN (Devamla) - .,.pancarı üretemiyorsun, şekeri ithal ediyorsun! 28 milyon hek
tar ekilebilir arazi var, buğday ithal ediyorsun! Bu memlekette, 28 milyon hektarın üzerinde mera 
var, kıraç var, otlak var; hayvanı dışarıdan ithal ediyorsun. Bu memlekette 44 çeşit maden var, 4 
trilyon dolarlık maden rezervi var, kömürü dışarıdan ithal ediyorsun, demir-çeliği dışarıdan ithal 
ediyorsun. İşte, bu, bir zihniyet meselesidir. Bu ülkede, 20 milyon hektar orman var; Almanya'nın 
orman alanı 7 milyon hektar -üçte birimiz- ama, biz, Orman Bakanlığında çalışan işçinin ücretini 
başka fonlardan kaydırarak ödüyoruz; orman gelirlerinden, orman imkânından, orman kaynakların
dan yeterince istifade edemiyoruz. 

Dünyanın ileri düzeydeki ülkelerin, örnek aldığımız ülkelerin, gümrük birliğine girmek istedi
ğimiz, ortak olmak istediğimiz ülkelerin bilançolarını, onların bütçelerini inceleyiniz; vergiden da
ha fazla, öz servetlerinden tabiî kaynaklarından gelir kalemleri olduğunu görürsünüz. 

Enflasyonu hepimizin önlemesi lazımmış; o zaman, burada, muhalefete ne diye ihtiyaç var; 
siz, idare ediyorsunuz. Bir şey olursa, iktidar biziz diyorsunuz; yapamıyorsanız, çekin gidin, bura
daki insanlar yapsın bu işi.(RP sıralarından alkışlar) 

| İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Bravo!.. 

| AHMET DERİN (Devamla) - Enflasyon, kanser gibi tedavisi olmayan bir illet değildir; enf
lasyonu doğuran sebepler vardır. Bunlar nedir; faizdir, karşılıksız para basmadır, döviz kurlarıyla 
oynamadır, haksız alınan vergilerdir, üç beş tane yandaşa peşkeş çekip, üretim gerçe ki eştirmeyen, 
devlete getiri getirmeyen, stokçulara verilen kredilerdir. 

I ALİ OĞUZ (İstanbul) - "Medyaya verilen" de... 

: AHMET DERİN (Devamla) - Batık krediler... Şu on senenin içerisinde 10 tane devlet banka
sı batmış. Döviz kuru cinsinden, bu devletin ne kadar parası batmış diye baktığınızda; Devlet Plan
lama Teşkilatından aldığım bir rapora göre, 9 tane devlet bankasının, bu millete, yüklediği yük, 
1995 yılı başı itibariyle 140 trilyondur. Son 10 yılda, devlet bankalarının 140 trilyonunu batırmı
şız. Bu kredileri, peşkeşçilere, yandaşlara vermişiz. Almışız dolarları; bunları, gelir getirecek, üre
tim yapacak, istihdam imkânı sağlayacak, devlete vergi kaynağı oluşturacak yerlere ve sektörlere 
vermemişiz; üçkâğıtçılara peşkeş çekmişiz, bunlar gitmiş, gelmemiş; borcunu bu millet ödüyor. 

j HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Ahmet, sizde altınlar var ya!.. 

AHMET DERİN (Devamla) - Faiz ne; faiz, önceden aldığımız, alıp da yatıramadığımız, üre
time aktaramadığımız, mamul ürettiremediğimiz, devlete geri dönmeyen paraların borçları değil 
mi!.. Millete mi verdik biz bu paraları!.. Ama, milletten alıyoruz, bakın... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Güçleri dövizzedelere yetiyor... 

AHMET DERİN (Devamla) - Evet... 
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BAŞKAN - Toparlayınız... 

. AHMET DERİN (Devamla) - Şimdi, vergi yasası çıkarmamız lazım deniliyor; yapamazsınız 
ki. Niye; çünkü, kendiniz itiraf ediyorsunuz, 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET DERÎN (Devamla) -Sizi iktidara taşıyanların rantiyeciler olduğunu kendiniz itiraf 
ediyorsunuz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Katiyen!.. Katiyen!.. 

AHMET DERİN (Devamla) - Burada, sermaye kesimi olduğunu itiraf ettiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Katiyen!.. 

AHMET DERİN (Devamla) - Kendinizi iktidara taşıyan o rantiye grubuna, katiyetle vergi 
yükleyemezsiniz. Doğru; fantiye grubu vergilendirilmediğinden dolayı, 1995 yılında, rantiyelere 
verilecek olan faiz tutarı en az 400 trilyondur; bu, bütçenin transferlerini karşılar, geçer bile. 400 
trilyon!.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Katiyen!.. 

AHMET DERİN (Devamla) - Vergi; yani, rantiyecilere verdiğiniz faizin alamadığınız vergi
si 400 trilyondur. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Yok... Yok... 

AHMET DERİN (Devamla) - Evet; onun dışında, 1,2 katrilyon borcun faizi, Türkiye'deki 
yüzde 70-80 faizle hesaplarsanız, 1 katrilyona yaklaşır. 

Şimdi, siz, kayıtdışı ekonomiden de, vergi vermesi gerekenlerden de vergi alamazsınız. Ne ya
parsınız; işte, vergiyi tabana yayalım; ne yapalım; bir ineği olana vergi koyalım... Trilyonları ola
na, trilyonlarca lira faiz kazanan insanlara vergi tahakkuk ettirmiyorsun, ondan sonra vergiyi top-
layamıyorsun; çünkü, bütçe gelirlerin, vergiden, zamdan ve borçtan meydana geldiğine göre, mil
letten alacağına göre, ne yapacaksın; vergiyi tabana yayacaksın... Zenginden alamazsan, yapılacak 
şey budur. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Beyefendi, zenginleri koruyorlar mı?!. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli)-Altını olanları koruyoruz (!) 

AHMET DERİN (Devamla) - Bakın, iki cümleyle... Kurtuluş mümkün; ama, bunun için 6 - 7 
şart var. Birisi; ben, kendi kaynaklarımla zengin olabilirim inancına sahip siyasî iktidarlar. (RP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Derin, lütfen toparlayalım. • 

AHMET DERİN (Devamla) - Çünkü, ucuz, kaliteli, akıllı, üretimi gerçekleştirmeden payla-1 
şım mümkün değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET DERİN (Devamla) - Başkanım, dört cümlem kaldı efendim. 

BAŞKAN-Peki efendim. 

AHMET DERİN (Devamla) — Kendi kaynaklarımızla zengin olabileceğine inanan, motor bir 
hükümet dedim. Sonra, yirmibeş yıllık, elli yıllık, yüz yıllık makro plan hedefleri. Yirmibeş yıl son
ra ne kadar enerjiye ihtiyacımız var; bugünden bunun planını, programını yapacaksın. Nüfusumuz 
kaça ulaşacak... Sonra, disiplinli bir çalışma... 
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BAŞKAN - Toparlayalım efendim. 

AHMET DERİN (Devamla) - Sonuca varıncaya kadar takip. Ondan sonra, bunları yapacak 
inançlı kadrolar ve şu, aşırı kapitalist faizci sistemden vazgeçip, adil düzene, adil sisteme geçme
den kurtuluşumuz mümkün değildir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN - Teşekkür edirim Sayın Derin. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)-Planın ne olduğunu bilmiyorsun?!. 

i COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yüz yıllık plan olur mu?! Görülmüş mü yüz yıllık plan?! 

BAŞKAN - Şahsı adına, Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ek Bütçenin 1 inci 
maddesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere söz aldım, Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyo
rum-

Biraz evvel söylediklerimin daha iyi anlaşılması için biraz tekrarlayarak, biraz da gerekçede
ki iddiaları irdeleyerek sözlerime devam edeceğim. Biraz önce söyledim; bu ekbütçe niçin isteni
yor... Keşke, bu ekbütçe hakkıyla, millete hizmet için, üretim için istenseydi de biz de verseydik; 
ama» ne sağlık sektörünü düzeltmek ne eğitimi düzeltmek ne enflasyonun karşısında inim inim in
leyen insanlarımızın iniltisini durdurmak için isteniyor; hiç bunlar için olmayan bir ekbütçe karşı
mızda. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, seçim öncesi, sabıkaları olan Sayın Başbakana, seçim 
harçlığı vermek için bir ekbütçe üzerinde görüşmeler yapıyoruz. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Ne sabıkası ?!. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Ama tekrar ediyorum; seçim öncesi, basit, küçük hizmet
leri büyük pahalara satan yönetimleri millet artık anlıyor; inşallah 24 Aralıkta bunlara dur diyerek 
gerekli cevabı verecektir. Yatırım yok, üretim yok; işçiye, memura, köylüye, çiftçiye verilen bir şey 
yok; bu bütçe o zaman neden yetmedi; çünkü, 1995 yılı için ayırdığımız bütçe soygunlara yetme
di, vurgunlara yetmedi, yandaş basına yetmedi, seçim hilelerine yetmedi, seçim harçlıklarına yet
medi. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Vah, vah!.. Bunların muhakkak cevaplanması lazım . 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Şimdi, bu maddeyle ilgili olarak, gerekçede "ekonomide
ki gelişmeler bütçe harcamalarını da etkilemiş ve başta personel ve faiz harcamaları olmak üzere, 
Bütçe Kanununda bu amaçla ayrılan ödeneklerin yetersiz kalmasına neden olmuştur" deniliyor. İş
te esas sebep, biraz evvel saydığım bu sebeplerdir. 

Ancak, biz bunları daha evvelden tahmin ettik. Biraz evvel, 1995 bütçesinin başlangıcında, Sa
yın Bakanın sunuşundan sonra yaptığım konuşmadan örnekler vermiştim. Şimdi bu bu iddia karşı
sında, son gün yaptığımız konuşmadan bir pasaj aktarmak istiyorum; yani, bütçeyi, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüştükten sonra, en son gün, Maliye Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla yaptığımız ko
nuşmada, yine böyle bir iddiayla gelineceğini nasıl tespit etmişiz, onu sunmak istiyorum: Benim, 
bütün bütçelerde yaptığım konuşmaları teyit eden Sayın Bakanın sunuş konuşmasından bir cümle
yi okuyunca, acaba konuşsam mı konuşmasam mı diye de tereddüt ediyorum. Ne diyor Sayın Ba
kan; memurlar için konuşuyor: "Yılın ilk altı aylık döneminde memur maaşlarında öngörülen yüz
de 23,6'lık artış, yıllık bazda öngörülen yüzde 22,5'lik fiyat artışının üzerinde bulunmaktadır" di
yor. 

- 3 6 7 -



T.B.M.M. B : 2 3 4 .11 .1995 0 : 2 

Şimdi, bu cümleyi okuyunca, bütçe nedir, rakam nedir, neyi konuşacağımı şaşırdım. Onun 
için, bütün bütçelerde de söyleyerek geldim; rakamlarına itimat edilmeyen bir Hükümetin bütçesi 
üzerinde nasıl konuşacağız, neyi söyleyeceğiz... "Bütçe, ülkenin, ayağını, yorganına göre uzatma
sı için, hesabını kitabını bilmesi için, bir plandır, programdır. Böyle iddialar olunca, gerçek hayat
la, sokaktaki hayatla hiç ilgisi olmayan birtakım iddialar, bütçedir diye takdim olununca, elbette ki, 
insan, konuşup konuşmamakta tereddüt ediyor" elemişim; işte, bugüne geldik. Konuşup konuşma
makta haklı olup olmadığımı, şu ek bütçe ortaya koymaktadır. 

Gerekçede devam ediliyor: "Kamu personelinin durumunun iyileştirilmesi amacıyla yapılan 
bu düzenlemelerin getireceği ek yüklerin karşılanması amacıyla personel giderleri için ilave öde
neğe ihtiyaç duyulmaktadır." Gerekçede bu söyleniyor. Biz, 1995 yılında bütçe yaparken, persone
limiz olduğunu bilmiyor muyduk, personelimize ödeme yapmamız gerektiğini bilmiyor muyduk, 
enflasyonun karşılanması gerektiğini bilmiyor muyduk; niye, o gün, bütçe yaparken, bütün bunla
rı değerlendirmedik de... 

• ' . • • • ' i • . • 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ' 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla)-Sayın Başkan, tamamlayacağım. 
BAŞKAN - Buyurun; devam edin. . 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - . . . böylesine bir ekbütçeyle karşı karşıya kaldık. Bu harca

maları biz mi yaptık; yani, Hükümetin dışında birileri çıktı da, bu engelleri onlar mı koydular? Büt
çe de konulabilirdi, memurun, işçinin hak ettiği de kendine verilebilirdi. Bu, ne basiretsizlik; bu, ne 
beceriksizliktir!.. 

Bütün bunlar şunu gösteriyor: Hesabı da, kitabı da doğru olan bir iktidara ihtiyaç ortadadır.. 
Bunun cevabını, biraz evvel, Sayın Ahmet Derin kardeşimiz verdi. Aynı cümleleri tekrarlamadan, 
Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 

Sayın Ayhan, buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi devam eden, 

890 sıra sayılı EkbÜtçe Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, şahsen söz almış bulunmakta
yım. 

Hükümet, gelen bu ekbütçeyle, 1995'in bundan sonraki dönemi için, 380 trilyon lira ek har
cama yetkisi istemekte. Bunun 276 trilyon lirası, muhtelif vergi gelirlerinden karşılanacak; 104 tril
yonu da, borç olarak alınacak. Buradaki ifadeden bunu anlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, demek ki, Hükümet, 1995 bütçesini isabetle yapamadı. 1995 bütçesi, 
hatırlarsanız, 1 katrilyon 300 trilyon liraydı. 380 trilyon lirayı da üzerine ilave ettiğiniz zaman, de
mek ki, 1995 yılı bütçesi, takriben, 1 katrilyon 700 trilyon lira olmaktadır. Hükümet, bunu karşıla
yamadığı içirt ilave bütçeyle önümüze gelmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe, zaten açık bir bütçe. 1995 sonu itibariyle, bu bütçede, muhteme
len, 400 trilyon lira mertebesinde açık olacak; ama, bu ilavelerle beraber, açık, belki 500 trilyon li
rayı da geçecek. Çünkü, burada da 104 trilyon lira açık finansman var, birtakım masraflar borçla 
karşılanacak; yani, bütçenin, 1995 harcamalarının takriben üçte biri borçla karşılanacak. 

Hükümet -DYP-SHP Hükümetini kastediyorum- .1991 yılında işbaşına gelirken 80 küsur tril
yon lira içborç devralmıştı. Şimdi, bu içborç, herhalde, 1,5 katrilyon lirayı buldu; temmuz ayı iti
bariyle 1,2 katrilyon liraydı. Yüzde 90, yüzde 100 faizle alınan borçların üzerine, şimdi, bir 104 
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trilyon lira daha gelecek; tabiî, nerede duracağı da belli değil. Türkiye'de, son on senede takip edi
len açık bütçe, israf, karşılığı olmayan harcamalar, memleketi bu hale getirmiş bulunmaktadır. 

1996 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda; ona da baktığımız zaman, 2,7 katrilyon lira
lık bütçede 1,5 katrilyon lira iç ve dış faiz ödemeleri var. Yani, vatandaş, peynir alırken, ekmek 
alırken, ayağına ayakkabı alırken, oğluna çanta alırken KDV ödeyecek; esnaf, Hayat Standardı 
Vergisi ödeyecek, zarar da etse, peşin vergi ödeyecek; işçi, memur -bordro mahkûmları- Gelir Ver
gisi ödeyecek; kurumlar, Kurumlar Vergisi ödeyecek; ama, ödenen her 100 liranın, takriben 60 li
rası faize gidecek. Yani, bu memleket iflas etmiş. 1983 yılından beri iktidarda olan siyasî partiler 
"sen az yaptın, ben çok yaptım" diyorlar; ama, elbirliğiyle memleketi iflasa götürmüşler. Tabiî, bu 
son dört senede -CHP, SHP- sosyaldemokratları da yanlarına alarak beraber batırmışlar; memleke
ti de batırmışlar, kendileri de batmışlar. 

Tabiî, bu, mukadderdi. Biz, bunu, on senedir söylüyoruz. On senedir, Türkiye'nin buraya gi
dişi mukadderdi; çünkü, bu israftan, bu kötü yönetimden, ancak bu çıkardı ve işte, şimdi, Türkiye, 
bu krizle karşı karşıyadır. Ne olacak; ben, şimdi burada, mazot 2 bin liradan 20 bin liraya çıktı; şu
radan, şuraya... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Toparlayın efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Müteakip maddelerde de konuşma hakkım var; orada arz ede

ceğim. 
Söylemek istediğim şu: Rakamlar oradan oraya geldi, o aldı oraya getirdi, bu aldı buraya ge

tirdi; hep rekor... Tabiî, bunları hep konuşuyoruz; ne olacak... Çok zor şartlardır; yani, önümüzde
ki seçimden sonra gelecek olan hükümete Allah kolaylık versin. Konuşacağız maddelerde; fevka
lade zor şartlar... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Siz, ne yapacaksınız... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Biz, gelirsek inşallah, bu kötü gidişi durdururuz, iyileştirmeye 

çalışırız. Elbette ki, biz, mucize sahibi değiliz. Biz, gayret ederiz iyiniyetle hep beraber, bir yerde 
fren yaparız ve ondan sonra da inşallah, bu inişi, düzgün bir istikamete çevirmeye çalışırız. 

Müteakip maddelerde fikirlerimi arz edeceğim. 
Hepinizi hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Tasarının 1 inci maddesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır; ancak, madde üzerinde ve

rilmiş önergeler vardır. 
Birinci sırada bulunan, Anavatan Partisi milletvekili Sayın Rauf Ertekin ve arkadaşları tarafın

dan verilen önergeyi, maalesef, işleme koymamız mümkün olamamıştır; çünkü, kendisi, esnaf ve 
sanatkârlara, devlet bütçesinden bir eködenek verilmesini istemiştir. Bütçeden, esnaf ve sanatkâr
lara böyle bir ödenek verilebilmesi imkânı söz konusu değildir. Bu, ancak, birtakım fonlar ve ban
kalar yoluyla karşılanmaktadır; bu sebeple işleme alamıyoruz. 

Diğer önergeleri, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
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MADDE 1.-4061 sayılı 1995 Malî Yıl Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) in
ci sayılı cetvelde yazılı tertibine 330 000 000 000 000 lira ödenek verilmiştir. 

Zeki Ergezen İbrahim Halil Çelik Hasan Dikici 

Bitlis Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Hüseyin Erdal Ahmet Derin 

Yozgat Kütahya 

Gerekçe: Böylece, kamu harcamalarının azaltılması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

890 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyo
ruz. • -.'. • 

Saygılarımızla. • , ' 
MADDE 1.-4061 sayılı 1995 Malî Yıl Bütçe, Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 

sayılı cetvelde yazılı tertibine 370 000 000 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 
Zeki Ergezen İbrahim Halil Çelik Mustafa Ünaldı 

Bitlis Şanlıurfa Konya 

İsmail Coşar Hasan Dikici 
Çankırı Kahramanmaraş 

Gerekçe: Böylece, kamu harcamalarının azaltılması amaçlanmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
MADDE 1.-4061 sayılı 1995 Malt Yıl Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 

sayılı cetvelde yazılı tertibine ,340 000 000 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 
Zeki Ergezen İbrahim Halil Çelik Hasan Dikici 

Bitlis Şanlıurfa Kahramanmaraş -
İsmail Coşar Hüseyin Erdal , Ahmet Derin 

' Çankırı Yozgat Kütahya 
Gerekçe: Böylece, kamu harcamalarının azaltılması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini öneriyoruz. 
Saygılarımızla. , 
MADDE 1.- 4061 sayılı 1995 Malî Yıl Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 

sayılı cetvelde yazılı tertibine 350 000 000 000 000 ek ödenek verilmiştir. 

Zeki Ergezen İbrahim Halil Çelik Mustafa Ünaldı 
Bitlis • Şanlıurfa Konya 

İsmail Coşar Hasan Dikici 
Çankırı Kahramanmaraş 
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Gerekçe: Böylece, kamu harcamalarının azaltılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Şimdi okutacağım önergede, Anayasaya aykırılık iddiası vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesi Anayasanın 162 nci maddesine ay
kırıdır. Anayasaya aykırılık yönünden, müzakere edilmemesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Hasan Dikici Hüseyin Erdal 
Konya Kahramanmaraş Yozgat 

Ahmet Derin . Zeki Ergczen Ömer Faruk Ekinci 
Kütahya , Bitlis Ankara 

İsmail Coşar Ali Oğuz 
Çankırı istanbul 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. . 
BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen var mı? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ben konuşacağım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Oğuz. 

Süreniz 5 dakika efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 890 sıra sayılı kanun tasarısının 

1 nci maddesinin -hatta tamamını da teşmil edebiliriz- Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ver
diğimiz bir önerge okundu ve manzûrı âliniz olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde, Anayasanın 162 nci maddesi muvacehesinde, Anayasaya ay
kırılık taşımaktadır. Bu sebeple, bir endişemiz vardır. Bu tasarı kanunlaştıktan sonra, yarın, Ana
yasaya aykırılık yönünden, Anayasa Mahkemesine gittiği zaman, eğer, bir usul yönünden, usul ha
tası sebebiyle Anayasaya aykırı olduğu anlaşılır ve iptal edilirse, haftalardır endişesini taşıdığımız 
bir durum ortaya çıkmış olur. 

Her ne kadar, arkadaşlarımız ve hepimiz, bu tasarı üzerindeki görüşlerimizi, Yüce Heyetinize 
ifade etme fırsatını bulduğumuz için, bu kürsüye çıkıp, görüşlerimizi arz ediyorsak da, her şeyden 
evvel, bu tasarının bir an evvel kanunlaşmasıyla, memurun, işçinin maaşını alması, hastanelerimi
zin ihtiyaçlarının karşılanması, okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, devlet ödemelerinin za
manında yapılabilmesi ve devlet çarkının dönmesinin aksamaması yönünde, bütün arkadaşlarımı
zın büyük hassasiyet gösterdikleri, yine hepinizin malumudur. 

Biz, arzu ediyoruz ki, bu tasarı, salim bir şekilde, noksansız bir şekilde kanunlaşsın. Eğer, 162 
nci madde muvacehesinde, bir komisyon hatası yaparsak veya komisyonun terkibinde, adedinde, 
kararında bir noksanlık yaparsak, endişe ederim ki, yine aynı netice ortaya çıkar. Çünkü, yapılan 
bir hatanın, belli bir noktadan dönmesi halinde, fevkalade tatsız neticeler ortaya çıkıyor. İşte, Se
çim Kanunu; bulamazlar, bulamazlar dedik, nihayet bulundu ve ait olduğu mahkemeye de gitti. 
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Şimdi, herkes istifa ediyor, hazırlıklar yapıyor. Nihayet, seçimin belli bir yerinde, Anayasa Mah
kemesi bir durdurma kararı, arkasından da bir iptal kararı verirse ne olacak; bir sürü emek, bir sü
rü gayret, zaman israfı, maddî ve malî israf, güç israfı; saym sayabildiğiniz kadar; memleketimiz 
büyük bir zarar görmüş olacak. 

Bu kanun tasarısında da aynı hatayı yapmayalım diyorum; Anayasanın 162 nci maddesi mu
vacehesinde, komisyonların terkibinde de, kararında da hata yapılmıştır ve bunun neticesinde, bir 
iptal keyfiyeti, bu paraların ödenmesine ve bu ekbütçenin sıhhatli bir şekilde işlemesine engel ola
caktır. Bunu ifade etmek için huzurlarınıza çıktım. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygılarımla selam
lıyorum efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmamış; önerge sahibi üzerinde görüşlerini bildirmiştir. 

Bu haliyle, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
Zeki Ergeze 

Bitlis 
ve arkadaşları 

Madde 1.- 4061 sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertibine 330 000 000 000 000 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyon Önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. ^ 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ergezen. 

Süreniz 5 dakikadır. • 
. ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; konuya girmeden önce, Sayın 

Hacaloglu'na bir cevap vermek istiyorum. Sayın Hacaloğlu, bakanlıktan düştükten sonra, seçime 
giderken, memur, işçi, köylü, esnaf, Bağ-Kur'lu edebiyatı yaparak, köylünün, çiftçinin, esnafın, 
memurun karnını doyuracağını mı zannediyor? 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Niye bu kadar rahatsız ediyor bu sizi? 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Hacaloğlu, bakanlıktayken, hakkı söylemek hatırına gel

miyor da, bakanlığı, Menzir için kıyıldıktan sonra mı, hakkı söylemek hatırına geliyor. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Bunun, bütçeyle ne alakası var. 
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ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Bu milletin çocuklarının kanını, iliğini emdirmemek için, yum
ruğunu masaya vuracak bakanlara, bakanlar kuruluna, hükümete ihtiyacımız vardır bizim. 

Bakınız, şinidi, burada, sanki, bu bütçe, memur için çıkıyormuş gibi gösteriliyor. Zavallı va
tandaşlarımız, memurlarımız, memur anneleri, babaları, memur yakınları, emekli yakınları zanne
diyor ki, bu bütçe memurlar için çıkıyor. 380 trilyon liralık bütçenin ne kadarı memurlar için, 
emekliler için; Sayın Maliye Bakanı çıksın, buradan açıklasın. Biz, memurlara, ortalama üst üste 5 
milyon lira zam vermiş olsanız, yüzde 53'ün ne kadarının memurun eline geçeceğini, geçmişte ve
rilen zamlardan, çok iyi biliyoruz. Ortalama 5 milyon lira zam verilmiş olsa bile, 15 trilyon lira ya
par. Buradaki 380 trilyon... 

Gelin, bunun adını açıkça koyalım. Bu bütçenin üç adı var: Bir; seçim zamanı, giderayak, ya
tırımcı bakanlıklara para aktarma yolunu da maddeye koyarak, seçim yatırımı yapma bütçesidir. 

İkinci manası; borç aldığımız beylerin, efendilerin borcunu ödeme, faizini ödeme bütçesidir. 

Üçüncüsü de, güvenlikle ilgili bir bütçedir. 

Yani, sizin, bu bütçeyi yapmadan, memura para ödeme imkânınız yok mu; vardır. Zaten, bu 
ekbütçe olayı, bu Hükümet kurulduktan sonra veya Hükümetin kurulmasına yakın bir zamanda 
gündeme gelmiş değil ki. Haziran ayından beri, müteahhitlerin paralarını ödeyemiyorsunuz, hazi
ran ayından beri sıkıntılarınız belli. Meclis açılır açılmaz, mevcut Hükümet, SHP-DYP Koalisyo
nu devam ettiği zaman bile, ek bütçe ihtiyacını hissetmiştiniz. 

Şimdi, burada, böyle bir edebiyatla, yani, böyle ucuz politika yaparak, sanki, burada, zavallı 
memurlar için bütçe çıkarılıyormuş gibi bir imaj verilmeye çalışılıyor. Sen, dört yıl, memuru, 
emekliyi, Bağ-Kur'luyu enflasyona ezdireceksin, kanını emeceksin; Ankara gibi bir yerde, 60 me
mur borcunu ödeyemediği için intihar edecek, bunları görmeyeceksin, ondan sonra da, "yüzde 53 
zam veriyoruz" havasıyla, sanki, bu 370 trilyon liralık bütçe onun için çıkıyormuş gibi gösterecek
sin... 

Siz, bu bütçenin 104 trilyon lirasını dışarıdan borç alarak, borç ödeyeceksiniz. Böyle ekbütçe 
olur mu?!. Siz, ekbütçeyi yaparken, keşke sağlık için yapsaydınız; keşke, yol için yapsaydınız; keş
ke, içme suyu için yapsaydınız, keşke sulama için yapsaydınız; keşke, Van'da çadırda kalan 5 bin 
insana ev yapmak için yapsaydınız; sizin alnınızdan öpeydik. (RP sıralarından alkışlar) Ekbütçeyi, 
370 trilyon lira değil, 570 trilyon lira yapsaydınız; ama, bu ekbütçeyi niye yapıyorsunuz... Kanu
nen, memurlara maaş ödeyebilirsiniz, müteahhitlerin parasını ödeyebilirsiniz; ama, yarın 1996 yılı 
bütçesi önümüze geldiği zaman, bütçenin açığı 500 - 600 trilyon lira olacak ve siz, muhalefetin 
karşısında, kendinizi müdafa edecek cümleler bulamayacaksınız. O nedenle, bütçe açığını küçük 
göstermek için ekbütçe yapıp, buraya getiriyorsunuz. 

Bu oyunlardan vazgeçin, gerçekleri orta yere koyun. Milletin sıkıntıları vardır, milletin alım-
gücü düşmüştürs Elinde, cebinde ne varsa aldınız, götürdünüz... Vurguncular, talancılar, soygun
cular için uygulanan yanlış politikadan lütfen, vazgeçin. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, demin, kardeşimiz, burada anlattı; olayların içerisine girdiğiniz zaman, meseleleri ir
delediğiniz zaman, insanın vicdanının sızlamaması mümkün değildir. Japonya'dan 350 milyon do
lar kredi alacaksınız, Kalkınma Bankasına, akşam gelecek; sabahleyin, batık bankalardan birisine 
vereceksiniz, banka batacak... Bilmem nereden 150 milyon dolar kredi alacaksınız, Kalkınma Ban
kasına gelecek ve bir gün sonra, yurtdışında adresi belli olmayan bir Kastelli'ye vereceksiniz, ba
tıp gidecek... Bu batıklara, ülke dayanmaz, millet dayanmaz... 

BAŞKAN - Sayın Ergezen, lütfen, toparlayınız efendim. 
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ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Milletin alımgücünü bitirdiniz. Geçen sene 3 yumurta yiyen 
adam, bu sene 1 yumurta dahi alamıyor. Millet, çocuklarını okutmaktan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, bir cümle... 

Sağlık Bakanı da buradaysa dinlesinler; bugün, üniversite hastanelerinde, yeşil kartlıların, na
sıl kapıların önüne bırakıldığımbiliyor musunuz... Bizim odalarımızdaki vatandaşların şikâyetini 
dinleyin. Bizim odalarımız, hastanelerin revirlerine dönüştü. (RP sıralarından alkışlar) 300 - 400 
milyon liralık kalp ameliyatlarının hiçbirini, yeşil kartlılar için, Bağ-Kur'lular için, üniversite has
taneleri yapmıyor. İnşallah, 1996 yılı bütçesi görüşülürken, bunlan acı acı dile getireceğiz. Siz, bu 
milletin çocuklarının sıkıntılarını telafi edecek formülleri bulmak mecburiyetindesiniz. Aksi halde, 
millet, sizi, sandıkta, iktidardan uzaklaştıracak formülü bulacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Ergezen'in bir cümlesi de, Patent Kanunundaki bir cümle kadar uzun oldu!.. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini öneriyoruz. . 
Saygılarımızla. 
MADDE 1 - 4061 sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 

sayılı cetvelde yazılı tertibine 340 000 000 000 OOO.liralık eködenek verilmiştir. 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı

yoruz efendim. . 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sayın Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, önergede imzanız bulunmadığı için size söz veremiyorum. 

, Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini öneriyoruz. \ 

Saygılarımızla. 
MADDE 1 - 4061 sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 

sayılı cetvelde yazılı tertibine 350 000 000 000 000 liralık eködenek verilmiştir. 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ek bütçenin ge
tiriliş gayesini, benden önce, gerek Grubumuz adına ve gerekse şahısları adına söz alan Refah Par
tili arkadaşlar dile getirmeye, bütün çıplaklığıyla gerçekleri ortaya koymaya çalıştılar. Vatandaş, te
levizyonlarından bizi izliyor. Vatandaşın gözünün önünde, önergeler kabul veya reddediliyor; 24 
Aralıkta seçim çevrelerinize gittiğinizde, kabul etmeyen ellere rey istemeye nasıl cesaret edeceksi
niz; ben, ona şaşıyorum. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Niye?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - İşte, niyesini anlatacağım Sayın Kahraman. Diyarba

kır'da çadırda kalan o insanlara, şu ekbütçede beş kuruş yokken, sadece, memurlara 10 trilyon ve
riyorsunuz. V 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Herkese var... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Getirdiğiniz bu ek bütçenin içerisinde, borca, faize 
para veriliyor... . ' 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Zeki "vermiyorsunuz" diyordu... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bahattin Alagöz, sevgili kardeşim, Gaziantepliler de 
seni dinliyor; bak, güneydoğunun makus talihini, Van'daki insanlarımızın çektiği ıstırabı, köylü, 
çiftçi... Yani, su için para yok, yol için para yok, herhangi bir yatırım için yok; aldığınız faizleri... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Urfa'nm 530 milyar lirası da var 
içerisinde... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Urfa'nın 530 milyar lirasını da vermediniz Sayın Ba
kanım. Karakolu yapan müteahhidin parasını, bitirmiş olduğu halde, siz vermemişsiniz, sizden ri
ca etmeme rağmen, vermemişsiniz; Bitlis'tekini de vermemişsiniz. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul) - Müteahhidin avukatı mısın; memurların avukatlığını 
yap... ' 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Müsaade et Sayın Bakan... Yani, sizi biz... 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Lütfen... Lütfen... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - "Sus" diyorsun, değil mi!.. 

Biz, sizi, hem İktidarda gördük hem düşerken gördük; öyle bir düştünüz ki, Sayın Deniz Bay-
kal, sizi, Menzir'e karşı sattı. Bunu söyleyeyim, bunu istediniz, işte, söylüyorum... 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Lütfen... Lütfen... Yapmayın bunu... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - "LUtfen"i bırak, Mehmet Kahraman kardeşim. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Bizim içişlerimize karışma... 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - İçişlerinize karışmıyorum Sayın Özdiş. 

Şimdi, bakın, bütün samimiyetimle söyleyeyim... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bütçeye gel... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bütçe yok!... Yahu! çetelere, vurgunculara, herkese 
dağıtmışsınız... Bu gariban işçi bekliyor. Koridorda benim memurum diyor ki "yahu! ne olur, Sa
yın Çelik, bir an önce bu çıksın; paramızı alacağız" Bilmiyor ki, getirdiğiniz 380 trilyon liralık ek-
bütçenin içerisinde onun için 10 trilyon lira var. Ne vereceksiniz Allahaşkına... Şu stenograflar bi
le, yazarken, bir an önce çıksın da, biz para alalım diyorlar; doğru... 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Bütçenin hepsi memurun olmaz ki; yatırım bütçesi 
bu... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Nerede?.. Ne yaptınız yatırım olarak?.. Doğuda ve 
güneydoğuda, sadece... Yaptıklarınızı burada ben söyİçmeyeyim yani; şimdi söyletmeyin bizi... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Söyle... Söyle... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Şimdi, sevgili arkadaşlar, 24 Aralıkta inşallah seçim 
olacak ve biz, 1996'da, Refah Partisi olarak, şu bütçe nasıl bağlanır, göstereceğiz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Seçimden endişen mi var? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - 24 Aralıkta seçim olacak... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Olacak... Başka yolu yok. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - . . . ve bunun başka yolu yok; ama, ne yapalım; seçim 
olmasın diye, CHP'liler, Sayın Grup Başkanvekilleri, eski Genel Başkanları Sayın Erdal İnönü'ler 
imza verdiler. Bir tek, seçim isteyen, Refah Partisi. 

Göreceksiniz, iktidara geleceğiz, millet getirecek ve Allah'ın izniyle, bütçe nasıl yapılır, teke
den nasıl süt çıkarılır, göreceksiniz. (RP sıralarından alkışlar) 

İstanbul'da, Ankara'da, Urfa'da, Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta, Kayseri'de, Konya'da, Kütah
ya'da, Ağrı'da, Van'da, Siirt'te, Muş'ta, Refah Partililerin, bütün kısmalarınıza rağmen, nasıl... 

Getirdiğiniz yeni bir yasa var; belediye başkanlarının muhasebe müdürlerinin tayinini İçişleri 
Bakanlığına tevdi etmek için getiriyorsunuz. Nasıl çağdışı kafa bu, nasıl yoz bir kafa bu!.. Hani, 
demokratikleşme olacaktı!.. Belediyeleri, kendi muhasebe müdürlerini atamaktan bile alıkoymak 
için kanun teklifi getiriyorsunuz. Anladık, paramızı kesiyorsunuz; ama, Allah öyle rahmet veriyor 
ki, barajlar doluyor ve iş yapıyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sizde para çok... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bizde hem para var hem iman gücü var Sayın Ahmet 
Sayın. 

Onun için, bu bütçenin, sadece borçlar, faizler için getirildiğini, memura, işçiye, köylüye bir 
şey getirmediğini vurgulamak istiyorum ve bu önergemizi destekleyeceğinizi umarak, hepinizi hür
metle, saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, başka konuşacak yoksa, tasarı kanun
laşmak üzere; bir sual sorma hakkım var. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Önergeye 
geçtin Başkan... Önergede sual sorulmaz. 

BAŞKAN - Sayın Ergüder, önergeleri bitireyim; ondan sonra efendim. 

Şimdi görüştüğümüz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

890 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyo
ruz. 

Saygılarımızla. 

MADDE 1.- 4061 sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertibine 370 000 000 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, zabıtlara bakılsın, bu, 5 inci önergeydi. 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, bir tanesi Anayasaya aykırılıktı efendim. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki önergelerin işlemlerini tamamlamış bulunuyo
ruz. ' 

Şimdi, 1 inci maddeye bağlı cetvelin bölümünü okutup, oylarınıza sunacağım. 

(1) Sayılı Cetvel 
Maliye Bakanlığı 

Program Kodu Açıklama Lira 

930 Malî Transferler 380 000 000 000 000 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Söz vereceğim. 
Şimdi, 1 inci maddeyi, kabul ettiğiniz cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ergüder. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Efendim, bahis konusu maddede, Hükümet, teklif 
ettiği metinde 370 trilyon istiyor; ama, sayfayı çevirdiğimiz zaman, Plan ve Bütçe Komisyonunun 
kabul ettiği rakam 380 trilyondur. 

Şimdi, Sayın Refah Partisi hatiplerinin acı konuşmalarından, bir milletvekili olarak fevkalade 
üzüldüm. Sayın Bakanımdan, Müsteşarımdan ve Komisyon Başkanımdan soruyorum: Memurlara 
tahsis edeceğinizin -ne olursa olsun, helal olsun- dışında, teklif ettiğiniz ve Hazineden istediğiniz 
bu parayı nerelere sarf edeceksiniz? Nereye vereceksiniz? Bunu öğrenmek, milletvekili olarak en 
tabiî hakkımızdır. 

Bu programın sonunu da takip edeceğiz. 

Teşekkür ederim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Ergüder, biz de onu söylüyoruz işte. 

BAŞKAN - Sayın Ergüder, raporu size ulaştıralım. Raporun 2 nci maddesinde yazılı bunlar; 
ama, herhalde cevap verilecektir efendim. Zaten, zabıtlara geçmiştir. 

Teşekkür ederim. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. -4061 sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 276 000 000 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN - ANAP Grubu adına, Sayın Engin Güner, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Güner. 
ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 2 nci maddesi 

üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi en derin saygılarımla se
lamlıyorum. . ' . ' • • ' . . 

Her şeyden önce, biraz önce, Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın Başol'un talihsiz 
ifadelerine değinmek istiyorum. 

Her şeyden önce, Meclisi çalıştırmak görevi -hepimizin bildiği gibi-iktidar partisine düşer. İk
tidar partisinin görevidir. Bu bakımdan, bu konuda muhalefeti suçlamalarına bir anlam veremedi
ğimi ifade etmek istiyorum. ' ' " 

İkinci olarak, Sayın Başol, yine, köylümüzün son derece müreffeh bir yaşantısı olduğunu, du
rumlarının gayet iyi olduğunu ifade ettiler. Bizim bildiğimiz, bizim temaslarımızdan gördüğümüz 
bunun yüzde yüz yanlış olduğu, durumun, yüzseksen derece tersi olduğu şeklindedir. Köylümüzün 
çok iyi bir durumda olduğu ifadelerini, köylümüzün, çiftçimizin, tüm vatandaşlarımızın takdirleri
ne havale ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çıkarılan bu ekbütçe, her şeyden önce, Hükümetin, her konuda olduğu 
gibi malî konulardaki dar görüşlülüğünü de yansıtmaktadır. Hatırlayacağınız gibi, bundan bir sene 
kadar önce, yine böyle bir ek bütçe çıkarılmıştı. Şimdi, önümüze ikinci bir ek bütçe getirilmekte. 
Demek ki, bu Hükümet, bir sene sonrasını görememekte. 

Şimdi, benden önce konuşan arkadaşlarım da ifade etti, gerçekten de, devletin personeli belli, 
sayısı belli, kaça çıkacağı belli; buna rağmen, bu kadar büyük bir rakamla, tekrar ek bütçeyle gel
meyi anlamak mümkün değil..Bu, en basit ifadeyle, hesap kitap bilmemek şeklinde ifade edilebi
lir; bir bütçe hesabının doğru dürüst yapılamadığı şeklinde belirtilebilir; ama, netice itibariyle, ya
pılan, bu devletin bütçe politikasının, maliyesinin ne kadar kötü götürüldüğüdür. 
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Şimdi, bu 380 trilyon -daha önce konuşan arkadaşlarım da belirttiler- herkes sanıyor ki, me
mura gidecek; halbuki, bu 380 trilyondan, yanılmıyorsam, memura gidecek miktar 30 trilyon civa
rındadır. Yani, topu topu 30 trilyon lira memura gidecek, geri kalan çok büyük bir miktar ise faiz 
borçlarına gidecek. ' 

Benden önce konuşan Sayın Hacaloğlu'nun burada bir ifadeleri oldu; bunu, geçmiş dönemler
den gelen uygulamalara bağladılar; yani, "faiz ödemeleri yapılmaktaysa, dışborçlar ödenmekteyse, 
bu, bu iktidarın veya son dört yıllık İktidarın suçu değildir, 1980'lerden başlayıp günümüze kadar 
gelen politikaların bir sonucudur" dediler. Sayın Hacaloğlu elbette ki haklı; ama, kendilerine bir 
noktayı hatırlatmak istiyorum: Elbette borç alınacaktır, memlekette iş yapılmak isteniyorsa, borç 
alınacaktır; ama, bu alınan bofç karşılığında iş yapılmış mıdır? Sorulacak soru odur. 

El insaf!.. Anavatan İktidarı zamanında borç alınmıştır; ama, hemen heme ı̂ her alanda Anava
tan İktidarının icraatı ortadadır; bu memlekette, sayısı 100'e varan baraj Anavatan İktidarı zama
nında yapılmıştır, otoyollar Anavatan İktidarı zamanında yapılmıştır, havameydanları, limanlar 
Anavatan İktidarı zamanında yapılmıştır, telekomünikasyon sistemi Anavatan İktidarı zamanında 
yapılmıştır, modern bankacılığa geçiş gene Anavatan İktidarı zamanındadır. Bütün bunları gözönü-
ne aldığınızda, alınan borçların bir anlamı vardır; ama, şimdi size sormak gerekir: Bunu söylediği
nize göre, son dört yılda başlanıp da bitirilmiş bir tek yatırım olduğunu, İktidar mensupları olarak, 
kalkıp bu kürsüden ifade edebilir misiniz; hangi yatırıma başladınız, hangisini bitirdiniz? Bu zaman. 
içinde başlanıp da bitirilmiş bir tek yatırım gösteremezsiniz. İşte, Anavatan İktidarı zamanında alı
nan borç, bu yellerde kullanılmıştır ve sizin hiçbir şey yapmadığınız da ortadadır. 

Şimdi, bakınız, iktidara gelirken, dört yıl önce, 500 günde enflasyonu yüzde 10'lara düşürece
ğinizi ifade ettiniz. Bugün kaçlarda; yüzde 90'ların üstünde. Geçen yıl kaçtı; yüzde 156 idi. 

Arkadaşlar, biraz insaf etmek gerekir. Bu Hükümetin, bu politikasını ve bu ekonomik durumu 
savunabilmesi, gerçekten de -başka türlü adlandırmak istemiyorum - büyük cesaret ister. Rakam
lara bakınız: İşsizlik, bugün yüzde 20'yi aşmış; buna, birde gizli işsizliği eklediğinizde, bu rakam, 
çok daha büyük boyutlara ulaşmaktadır. Herkes perişan durumdadır. 

İç borç, resmî rakamlara göre 1,3 katrilyondur -1,5 katrilyona yakın- ama, bunun, yıl sonunda 
2 katrilyona geleceği kesin. 

Peki, dış borç ne? Sayın Hacaloğlu ifade ettiler; 74 milyar dolar. Peki, bu rakamları savunmak, 
bunları izah etmek mümkün mü? 

Yüzde 100 enflasyon var. Bu ek bütçeyle yapmak istediğiniz, güya, memura zam vereceksi
niz. Halbuki, biz biliyoruz ki, yapmak istediğiniz, faiz borçlarını ödemektir. Memura verdiğiniz 
zam, sadece 30 trilyon. Yüzde 100 enflasyonun olduğu bir memlekette yüzde 54 zam veriyorsu
nuz. Siz değil miydiniz, daha önce, "memuru enflasyona ezdirmeyeceğim" diyen?.. O halde nedir 
bu durum?.. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bugün, bu memlekette, 30 bini aşkın esnaf ve sanatkârımız, 
borçlarını ödeyemediğinden dolayı hapsin kapısındadır. Memur perişan, işçi perişan, esnaf perişan, 
sanatkâr perişan, köylü perişan, çiftçi, emekli, dul, yetim, şehit aileleri... Biraz önce söyledim; bu
rada, çıkıp, bu Hükümetin ekonomi polikasını savunabilmek için, biraz yüz olması gerekir, yüz!.. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, 1983-1991 yılları arasında, Anavatan İktidarları döneminde, bu memlekette büyüme 
hızının, ekonominin büyümesinin, yüzde 10'lara ulaştığı yıllar oldu ve ortalama yüzde 5,5'tir. Bu 
maddede, bakıyorum -bir önceki maddenin gerekçesinde ifade edilmiş- büyüme hızı yüzde 5,9 ola
cakmış. • 
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Değerli arkadaşlarım, geçen seneki büyüme hızını hepimiz hatırlıyoruz. Geçen sene bu mem
lekette ekonomi büyümedi; cumhuriyet tarihinde, ilk defa ekonomi küçüldü. Harp yılları dahil, bu 
kadar yüksek bir enflasyon oranı olmadığı gibi, ekonominin yüzde 6 mertebesinde küçüldüğü de, 
ilk defa bu iktidara nasip oldu. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bu kürsüye çıkıp, biraz önce yaşadığımız müessif olaylarda ol
duğu gibi, buraya korsan önergelerle gizli ittifakları getirmek amacıyla gelip, geceyarılarına kadar 
çalışma teklifleri yapmak, bu milleti aldatmaktan başka bir şey değildir. Hani, o, demin burada 
gümbür gümbür bağıran Sayın Ercan neredeler, nerede iktidar partisi mensupları, niçin şu anda bu
rada değiller, ek bütçe görüşülürken; çünkü, maksatları başkaydı; maksatları, Meclisi geceyarısına 
kadar çalıştırmak adı altında, korsan önerge getirip, seçimde yiyecekleri darbeyi gözönüne alarak 
ittifak arayışıydı; gerçekleri buradan söylemeliyiz değerli arkadaşlarım; eğer, bu kürsülerden ger-: 
çekleri söylemezsek, millet, onun ceyabını sandıkta size mutlaka verecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, tarım ve hayvancılığı ne hale getirdiniz; hayvancılığı öldürdünüz. 
Burada, hayvancılığa yapılan teşviklerden bahsediyorsunuz. Bugün, çok acıdır; ama, bu konuyla il
gili olan arkadaşlarımız çok iyi bilmektedirler, hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar, bugün, 
Türkiye'de hayvancılık öldü. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Benim şahsî talebim de var. 

BAŞKAN - Size 2 dakika daha süre veriyorum efendim; şahsî talebiniz yok. 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Erken Emeklilik Yasa Tasarısını getirdiğinizde -dört yıl önce 
burada yaptığınız ilk icraatlardan biridir- buna şiddetle karşı çıkmıştık; buna, sosyal güvenlik sis
temlerinin dayanmasının mümkün olmadığını o zaman ifade etmiştik; ama, oy uğruna getirdiniz. 
Bugün ne oldu; bütün sosyal güvenlik sistemleri iflasta. Bakınız, Sosyal Sigortalar Kurumunun 50 
trilyon lirayı aşkın zararı var. Bu miktarın, gelecek yıl 210 trilyon liraya çıkacağı bekleniyor. İşte, 
sosyal sigortalar sistemini, Sosyal Sigortalar Kurumunu getirdiğiniz durum... Bu müesseseler, 
emekli maaşlarını ödemekte zorluk çekiyor. 

Litresini 700 liradan satarız dediğiniz mazotun fiyatını bugün 20 bin liraya çıkardınız. Biz, 
mazotu 2 100 liraya satarken "bunun maliyeti 700 liradır, biz geleceğiz, bunu 700 liraya vereceğiz" 
diyordunuz; ama, bugün mazotun litresi 20 bin liradır. 

DAP gübresi 770 Türk Lirasıydı, bugün 17 bin Türk Lirası... 

BAŞKAN - Toparlayınız Sayın Güner. 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Artış oranını sorarsanız, yüzde 2 600... 50 milyon liralık trak
törün fiyatı bugün 1 milyar lira. Artış oranı ne kadar biliyor musunuz, yüzde 2 000!.. İşte, Türkiye 
ekonomisini getirdiğiniz durum; işte, köylünün, işçinin, esnafın, sanatkârın, emeklinin, dulun, ye
timin Türkiye'deki bugünkü durumu, enflasyon canavarıyla boğuşması; sizin burada büyük bir ça
resizlik içinde destek arayışınız, polis devletinden medet umusunuz ve sandıktan kaçışınız; ama, 24 
Aralıkta bu millet size dersini-en iyi biçimde verecektir. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - 1983'te siz nasıl geldiniz?.. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. 

Şahsı adına, Sayın Ünaldı; buyurun efendim. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, Grubumuz adına Sayın Zeki Ünal konuşacak; 

BAŞKAN - Grup adına söz istenmedi, ben de şahsı adına Sayın Mustafa Ünaldı'ya söz ver
dim. 

Buyurun... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş
kan, Sayın Bakan şu aşamada söz istiyor efendim... 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan, Sayın Ünaldı konuşsun, daha sonra size söz vereyim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, talebimizi yazılı olarak gönderdik. 

BAŞKAN - Grup yetkilisi falan yok ve söz de istenmedi... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır efendim, yetki kâğıdımız burada, verelim... 

BAŞKAN - Efendim, Grup adına söz istenmedi. 

Buyurun Sayın Ünaldı. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Geçti efendim... 

Buyurun Sayın Ünaldı. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, benim yerime Sayın Kapusuz konuşacak. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, Sayın Ünaldı, söz hakkını bana devrediyor. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, şahıslar adına konuşmalara geçmeden evvel, 

burada bir grup bulunuyor; grup adına söz istiyoruz ve bunu vermemenizin anlamını izah edemi
yorum. Biz, kendi gönlümüzü yapmak için söz istemiyoruz. Söz hakkımızı niye alıyorsunuz; gru
bun söz hakkı var!.. 

BAŞKAN - Bakın, Sayın Ünaldı, çok suiniyetlisiniz. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Ama, söz hakkımızı niye alıyorsunuz... 

BAŞKAN - Bir tek grup siz mi varsınız burada; diğer gruplar da var! Gruplardan söz isteye
ne verdim; sizden söz talebi geldi mi, söz istenildi mi; ne zaman istenildi?!. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Şimdi istiyoruz. 

BAŞKAN - Gruplar adına, isteyene söz verdim. Sizin adınız da var... Bizzat, Mustafa Ünaldı 
diye, şahsınıza da söz verdim. Ne kadar kötü niyetlisiniz; hayret ediyorum!.. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Ne kötü niyeti efendim; hakkımı istiyorum. 

BAŞKAN - Hiç hakkınıza razı olmuyorsunuz... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Hakkımı istiyorum!.. Ne kötü niyetinden bahsediyorsunuz!.. 

(RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Hakkınız yok.!. Hani grup temsilciniz, hani grup yetkiliniz?.. Siz, hiç hakkınıza 

razı plmuyorsunuz ve hiç de bilmiyorsunuz hakkınızı. Hep de suiistimal ediyorsunuz, o kadar iyi 
niyetimize rağmen!.. Çok ayıptır!.. Çok ayıptır!.. Hocasınız... Çok ayıptır!.. 

Buyurun Sayın Kapusuz. 
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Ayıp olan ortada... Milletvekilinin, Grubun sözünü kesmek
tir ayıp olan. 

BAŞKAN - Grup yetkilin nerede; sen, Grup yetkilisi misin? Grup yetkilisi seçil, gel, vereyim 
sana söz; seçmemişler seni! 

Buyurun Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, çok üzülüyorum... Yani, şu saatte, şu tavrı tas
vip etmemiz mümkün değil. r 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Gerçekten, mümkün değil; çok haklısın!.. Gerçekten, müm
kün değil!.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Söz sırası benim, Sayın Saraçlar; isterseniz, teşrif eder, ko
nuşursunuz; bu kadar açık... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Çok haklısın diyorum sadece. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biz, başından beri, kardeşlerimizden hangisinin grup adına 
konuşacağını size işaret ediyoruz, gönderiyoruz. Şayet, siz isterseniz, Grubumuzun yetkililerinin, 
bize böyle durumlarda kullanmak üzere vermiş olduğu yetki belgeleri burada hazır, gönderebiliriz; 
ancak, değerli arkadaşlar, özellikle* sizlerden bir istirhamım var: Şu memlekette, istenilmeyen ta
vırları sergilemeye, maalesef, sizler sebep oluyorsunuz. Muhalefetin, şurada, tasarı ve teklifler üze
rinde görüşmelerine fırsat vermiyorsunuz. Sizden gelen tasarı ve teklifler üzerinde, elbette, grubu 
olan veyahut da olmayan arkadaşlarımızın, kişisel veya grup adına konuşmaları gayet tabiîdir; onun 
için, rahatsızlık duymayın. 

Getirdiğiniz bu ekbütçeyle ilgili sual soruldu, yetkililer cevap vermedi. Ben, yetkililerinin adı
na değil; ama, milletimiz adına, size, getirilen bu ekbütçeyle ilgili rakamları takdim ediyorum; ar
kadaşlar, haberiniz olsun.. 

Bakın, (1) nolu cetvel için, getirilen ekbütçede, 380 trilyon liralık harcama var. (2) nolu cetvel 
için,-olmayan paralarla birlikte- gelir olarak gösterilen para, 276 trilyon lira. Açık ne kadar; 104 
trilyon lira açık var. Peki, nereden bulacaklarmış bunu; bir kısım vergi gelirlerinden. Bu, yetiyor 
mu; yetmiyor. Bu sefer, içeriden veyahut da dışarıdan borçlanmayla bulacaklar. 

Şimdi, buradan bir yere gelmek istiyorum; burada, giderleri, masrafları gösteren (1) nolu cet
veldeki rakamlara dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar; 258 trilyon lira, iç ve dış borç faizine gidecek; 
yani, bu ek bütçe, işçi için, memur için değildir; ya ne içindir; birtakım alacaklıların alacaklarını 
vermek, seçim yatırımlarında bir miktar para kullanmak içindir. Geri kalan 258 trilyonu nereye 

. ödeyecekler; bu para, faiz ödemelerine gidecek. Bu ek bütçede, sadece 3 trilyon lira da muhtarlara 
"• v a r . . • •'• ' 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Ne zaman?.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, seçim atmosferine girrnişiz. Siz, 
memur ve işçi için, buraya gelip de, net olarak, 24 Aralıkta seçim kararı alan bu Parlamentoda, iş
çi ve memurlarımızın ihtiyacı için, şu kadar ilave parayı -seçim münasebetiyle de olsa, verdiğiniz 
için teşekkür ediyoruz- sizden istiyoruz deseniz, biz burada, hiç söz dahi almadan bunu kabul ede
riz. Ama biz, bu memleketin evlatları birtakım realiteleri daha doğru bilsin diye, elbette konuşma
lıyız. Yani, sizin, ekbütçe adı altında getirdiğiniz rakamların içerisinde gizli olan şey nedir; 258 tril
yon liranın, iç ve dış borç faizlerine gideceğidir. 

Sayın Başbakan ve sayın yetkililer diyecek ki, IMF'den talimat geldi, Batı'dan talimat geldi, 
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Dünya Bankasından, alacaklılardan talimat geldi; biz, onlara hemen öderiz; ama, işçi mi istiyor, on 
ay süründürürüz "paramız yok" deriz; memur mu istiyor "yok deriz" coplarız... Çiftçi, köylü zaten 
unutulmuş. 

Sayın Bakan aramızdan ayrıldı mi, bilemiyorum; ama, emin olun on telefon geldi. "Biraz ön
ce, Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan yetkiliyi kınıyoruz; ya bunlar köyde yaşamamışlar ya 
köylüyü bilmiyorlar. Eğer bizim yolumuz asfaltsa; buyursun, kendileri baksınlar. Eğer bizim sat
mak istediğimiz buğdaydan Ofis 1 gram buğday almışsa, gelsinler; biz, aldığımız paraları da on
lara iade edelim. Hiç olmazsa, o kürsüde, gözümüzün içine baka baka yalan söylemesinler" diyor
lar. (RP sıralarından alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ayçiçek üreticileri de aradı mı, ayçiçek üreticileri... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, size son olarak, dikkatinizi çeken iki şey 

göstereceğim -ekrandan gözükmesi mümkünse* bakınız, hangisi daha büyük bunun; herhalde sağ 
taraftaki diyeceksiniz. Bu, sağ taraftaki paramızın değeri 500 lira, şu da -görebiliyor musunuz, bil
miyorum; ama, çok küçük-1 000 lira. Soruyorum size; 1991 yılında en büyük para, banknot olarak, 
kağıt para olarak kaç liraydı? 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - 50 bin lira. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - 100 bin liraydı, 100 bin... Bak, milletvekili kardeşim bile 
hatı dayamıyor. 

1991 yılındaki en büyük para 100 bin lira, 1992 yılında 250 bin lirayı bastınız, 1993 yılında 
500 bin lirayı bastınız, 1994'ün sonu, 1995'in başında da 1 milyon lirayı bastınız. Zaten ömrünüz 
olsaydı, birazcık nefesiniz olsaydı, sondan 3 sıfır mı silelim, 5 milyonluk mu basalım 
münakaşasını... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - 10 milyon basarlardı. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Ona da Tansu Hanımın resmini bassınlar. ' 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Galiba, 3 sıfır mı silelim, 5 milyonluk mu basalım münakaşalarınız, resmî kurumlar arasında 
görüşme şeklinde devam etti. 

Peki, siz, işçiye ve memura para vermek için ekbütçe getirdik diyorsunuz... Değerli arkadaş
larım, bunun anlamı nedir, biliyor musunuz; milletimiz çok iyi biliyor; bunlar, görüntüde kaşıkla 
verip, kepçeyle almak arzunuzdur. Zaten, resmî enflasyon bugün açıklandı; yüzde 100,2'dir. 

Lütfen dikkat edin, nereye doğru gidiyoruz biz... Siz, bu cari masrafları artırarak, kaynak bul
madan, üretime yönelmeden, rantçıyı gözden çıkarıp da bu memleketin üretim yapmak isteyen ev
latlarına imkân vermeden, bu memlekette, ayağa kalkamayız. 

Bakınız, küçük ve ortaölçekli işletmelerin müteşebbisleri gözden çıkarılacak olursa, köy
lülerimiz ve çiftçilerimiz gözden çıkarılacak olursa, esnafımız gözden çıkarılacak olursa, emin 
olunuz ki, bu dinamizmimiz de çökerse, hiç kimse bizi ayakta tutamaz. Zaten, içborç ve dışborç-
ların rakamları ayyuka çıkmıştır. Ödenilen faizler, artık, bizi.utandırır noktaya gelmiştir. O halde, 
sizlerden istirhamımız şudur: Önümüzdeki dönemleri de kaybetmeyelim; yılları kaybetmeyelim. 
Bir yıllık bütçe hesabını yapamayanlar, 2000'li yıllara bu memleketi nasıl taşırlar; mümkün mü... 
O halde, sizlerden istirhamımız -Başkanın hoşgörüsünü de suiistimal etmemek için kısaca arz ediy
orum- bu memlekette, bir şeye dikkat etmek mecburiyetindeyiz; eğer, iyi yapamadıysanız, çekip 
gitmesini de bilmelisiniz! 
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Arz eder; teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sayın Başkan, bir şeyi açıklamama müsaade eder misiniz... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş
kan, Hükümet adına söz isteniyor... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, saat 20.00'de toplanmak üzere, bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.58 

. — — m 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM ' 

Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Beytullah Mehmet GAZİOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

_ _ © _ _ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum, 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/937) (S. Sayısı : 
890) (Devam) 

BAŞKAN - Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerindedir. 

2 nci madde üzerinde, Sayın Ayhan söz istemişlerdi. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim, konuşmayacağım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı tasarının 2 nci maddesi Anayasaya aykırıdır. 
Anayasanın 162 nci maddesine aykırılığı yönünde, müzakere edilmemesini arz ve teklif ede

riz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak Abit Kıvrak 
Konya Kayseri Konya 

Mehmet Elkatmış Salih Kapusuz Ali Oğuz 
Nevşehir Kayseri İstanbul 

Zeki Ergezcn 
Bitlis 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılmamaktadır. 

Önerge sahiplerinden söz isteyen yok... Yok. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştin 

Sayın milletvekilleri, şimdi, 2 nci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup, oylarınıza suna
cağım. 

(2) SAYILI CETVEL 

(Genel Bütçenin Gelirleri) 

B-CETVELİ 

Gelir 

Türü Açıklama • Lira • 
1 Vergi Gelirleri 210 000 000 000 000 

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

. 2 Vergi Dışı Normal Gelirler 39 000 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Fonlar 27 000 000 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

T O P L A M 276000000000000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi, kabul ettiğiniz cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3.- Bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında ilgili işlerde 

kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibine konulan ödeneklerden yılı içinde kul
lanılma imkânı olmayan kısmı ilgili kuruluşların diğer yatırım tertiplerine aktarılabilir. 

BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Rauf Ertekin, Refah 
Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz söz istemişlerdir. 

Sayın Ertekin, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 3 üncü maddesi, hükümet teklifinde yok; ancak, Plaı, 
ve Bütçe Komisyonunda yapılan bir ilaveyle konulmuştur ve şöyledir: "Bütçenin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında ilgili işlerde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı yedek 
ödenek tertibine konulan ödeneklerden yılı içinde kullanılma imkânı olmayan kısmı ilgili kuruluş
ların diğer yatırım tertiplerine aktarılabilir." 

Burada akla başka şeyler geliyor: Hükümet teklifinin gerekçesinde de ifade edildiği gibi, me
mur ve emekli maaşlarının artırılması, sosyal güvenlik sistemlerine ilave ödenekler verilmesiyle 
alakalı 370 trilyon liralık bir eködenek talebinde bulunuluyor; bu eködeneğin herhalde bu işlerde 
kullanılması lazım. Bütçede, yatırım programıyla ilgili olarak ayrılan ödenekler, 1995 yatırım prog-
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ramında belirtilmişti. Hükümetin ekonomik politikalarıyla, sayenizde, hedef gösterilen yüzde 22,5 
enflasyon yüzde 90'lara çıkarsa, bu paralar değil, 1995 bütçesi bile yetmiyor; bütçeler yetmiyor; 
zaten hangi işlerde başarılı olundu?.. 

1992 bütçesi hazırlandı, yetmedi; o günlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev 
yapa ekonomi profesörü Sayın Başbakanımızın hazırladığı program yine başarıya ulaşmadı; 1993 
yılı aynısı oldu; 1994 yılı bir felaket; 1995 bütçesi önümüze geldi, bu da aynı şekilde!.. 

Değerli arkadaşlarım, politika yapmak istemiyorum; ancak, gerçekleri de ortaya koymak la
zım. Buraya biraz önce çıkan DYP sözcüsü ve sayın bakan arkadaşımız, konuşmalarında, Türki
ye'de her şeyin güllük gülistanlık olduğunu; köylünün, memurun, işçinin, emeklinin, Bağ-Kur'lu-
nun durumunun çok iyi olduğunu söylediler; milletin gözünün içine baka baka bunu söyleyebildi-
ler!.. 

Bu noktada sormak gerekir; iyi mi kötü mü?..İşte, onun sorulacağı nokta da, kamuoyu yokla
malarıydı, falanlardı filanlardı, değildir; 24 Aralıkta gelecek sandık, bunun en güzel cevabını vere
cektir. (DYP sıralarından gürültüler) En güzel cevabını verecektir, hiç meraklanmayın. 

DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Seçim Kanununu neden dava etti
niz? 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Hayır, dava etme filan değil; sizler onu gayet iyi bilirsiniz. 
Belki, arkadaşlarımız, Anayasaya aykırı olan maddeler için, belli maddelerin Anayasaya aykı-

rılığıyla alakalı, gerek CHP Grubundan gerek bağımsızlardan diğer milletvekili arkadaşlarımız baş
vurmuş olabilirler; bu, en tabiî hakları. Hukuk devletindeysek, o milletvekillerinin bu haklarını 
gasp edemezsiniz. Anayasa Mahkemesi de ona göre bir düzenleme yapacaktır; ama, 24 Aralıkta o 
seçim olacaktır; hiç merak etmeyin, o sandığa gideceğiz; sevinmeyin yani, kaçamazsınız b sandık
tan... 

Değerli arkadaşlarım, ekonominin.... 

DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Neden dava ettiniz?.. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Davadan niye korkuyorsunuz? Demek ki, Anayasaya aykı

rılık var herhalde, değil mi... Niye korkuyorsunuz?.. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Korkunun ecele faydası yok... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Yoksa, mesele yok zaten, hiçbir problem yok. 

Değerli arkadaşlarım, zaten, kaçmak durumundasınız, başka çareniz kalmadı, ekonomiyi öyle 
bir hale getirmişsiniz ki, başka çareniz yok, bir an evvel seçime gitmek zorundasınız. Biz de başın
dan beri söylüyoruz; artık, bu Hükümete, bu ülkenin tahammülü yok; bu Başbakana, bu ülkenin ta
hammülü yok... 

Bakın, özelleştirme için, gazetelere, sayfalarca, boy boy, ilan verdiniz, Sayın Başbakan verdi; 
milletin huzuruna çıktı "bu özelleştirme ya olacaktır ya olacaktır; bu özelleştirmeyi engelleyen, bu 
Parlamentodaki bazı partilerdir" dedi; bizi de suçladı, öyle mi... "Özelleştirme yapılmadığı sürece, 
bu ülkede, her hafta 250 milyar lira zarar ediyor devlet; milletin sırtına biniyor; bu ayda 1 trilyon 
lira zarar ediyor'' denildi. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) - Her hafta değil, hergiin. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Peki, onbir oniki ay geçti değerli arkadaşlarım, kaç dolar

lık özelleştirme yaptınız, bana söyleyebilir misiniz; 450 milyon dolarlık bir özelleştirme... Bu 12 
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trilyon liranın hesabını kim verecek bu millete... "Özelleştirme yaptık" diyorsunuz, bakın, işte, Star 
Televizyonunun durumunu görüyorsunuz, devamlı yayın yapıyor Çukurova Elektrikle alakalı. Ne 
biçim özelleştirmedir bu?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sen onun müdahil avukatı mısın?.. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamlı) - Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi bilmiyorsunuz. Şimdi, ne yap
tığını bilmeyen bir Hükümetin icraatlarıyla bir yere varılmaz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Siz neyi savunuyorsunuz?., 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Değerli başkanım, sorulara cevap veriyorum, arkadaşları
mı aydınlatmak istiyorum. 

Bu ekonomik tablo içerisinde, işte, bunun tescili, şu getirdiğiniz ekbütçe, başka bir şey değil. 

Şimdi, bu bütçede, benim ricam şudur Sayın Bakanım: Memur maaşlarının artımından dolayı 
bütçeye getirilen külfet 30 trilyon lira. Bize, 380 trilyon liralık ödenek ayırttırıyorsunuz. Memura 
yüzde 53 zam verdiğiniz zaman, 30 trilyon lira ediyor. Lütfen, rica ediyorum: Memuru iki senedir 
yüzde 100'lük enflasyona ezdirdiniz; memurun 1991 yılındaki reel alım gücünü yüzde 50 azalttı
nız; şu verdiğiniz 30 trilyon liraya, 30 trilyon lira daha ilave edin de - bu, sizin elinizde; size, bu
rada, geçici maddede yetki veriyoruz, bunu, Bakanlar Kurulu eliyle yapacaksınız- memuru, emek
liyi, Bağ-Kur'luyu biraz daha rahatlatın. Bu ülkede, şu kış kıyamet gününde evine kömür alama
yan, çocuğunun kitabını daha hâlâ alamayan insanlar var. Seçime gidiyoruz; zaten, bazı şeyleri se
çim için yapıyorsunuz; hiç olmazsa, şu dar gelirlileri rahatlatın. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum)-Bari siz konuşmayın... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, söylenecek o kadar çok şey var ki; 
ama, benim söylememle, sizin doğru yolu bulmanız -Partinizin ismi gibi- mümkün değil... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Aynaya bakın, aynaya... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Mümkün değil... Mümkün değil... Bu doğruları, size, bu 
millet, sandıkta gösterecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz efen
dim? 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, 
bir hususu Yüce Meclisin bilgisine sunmak istiyorum. 

Bu eködenek kanunları, genellikle, cumhuriyet hükümetleri zamanında usul haline gelmiştir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -Bizde 1 defa yapıldı. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Bir dakika ama; 

bir müsaade et... 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Bilmediğin şeyleri konuşma Sayın Duman-

kaya. Onu da söyleyeceğim. Söylemeyecektim; ama, onu da söyleyeceğim. Gerçi siz "bir defadan 
bir şey olmaz" diyorsunuz; ama, 3 defa yapmışsınız. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - 8 senede 1 defa 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - 3 defa yapmışsınız... 

Dinle!.. Biz, sizi dinledik; lütfen, dinleyiniz... 

1920 yılından, 1995 yılına, yani bugüne kadar, 634 adet ek ödenek kanunu çıkarılmış. Bu dö
nem içerisinde, sadece, yedi yılda ek ödenek kanunu çıkarılmamıştır. 

Sayın milletvekili "bir defa" dedi; ben de, bir defadan bir şey çıkmaz demiştim, onların sözüy
le onlara cevap vermiştim. 18.6.1984 tarihinde birincisi, 12.12.1989 tarihinde ikincisi, 7.9.1991 ta
rihinde üçüncüsü ek ödenek kanunu, ANAP Hükümetleri tarafından çıkarılmış, Maliye Bakanlığı
nın kitaplarında yer almıştır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Savaş halinde... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - O zaman güvenoyu almış hükümetler vardı. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Yine, burada, arkadaşlarımız bazı açıklama
larda bulundular. Tabiî, birkısım doğru bilgileri biz verdik, o cümleden söylediler, hiçbir şey sak
lamadık. Keza, bugün, bu eködenek kanunu tasarısıyla, aşağı yukarı 100 trilyon liraya yakın, per
sonel, memur maaşları, emeklilerin aylıkları, işçi emeklilerimizin ve Bağ-Kur emeklilerinin yük
seltmiş aylıklarını karşılamak üzere sizden yetki istiyoruz. Bunun rakamını bir defa daha tekrar et
mek gerekirse, yaklaşık 100 trilyon liradır. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Seçim olmasaydı yine verecek miydiniz Sayın Bakan? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Seçim olsa da verecektik, olmasa da verecek

tik. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Seçim olmasa vermeyecektiniz Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Hiç ilgisi yok. 

Nitekim, 1995 Bütçe Kanununu sevk ettiğimizde, bunu düşünüyorduk. Keza, son toplusözleş
me pazarlıklarında bu kadar direnmemizin sebebi buydu. Biz, ülkede herkesi kucaklamanın, millî 
gelirden herkesin eşit pay almasını sağlamanın mücadelesini yapıyoruz. İşte, biz, işçilerimizi koru
mamak amacıyla değil, onları sevmediğimiz için değil; ama, ülkede, adaletli bir gelir dağılımını ve 
bunun yanı sıra da, işte, Yüce Meclisten çıkarmış olduğumuz vergi kanunlarıyla da vergide adale
ti sağlamanın gayreti içerisinde olduk. Biraz sonra da, bunu memnuniyetle ifade edeceğim. 

Burada, yine, ayrıca, KİT personelinin, sözleşmeli personel dediğimiz kesimin maaşlarının 
iyileştirilmesiyle ilgili ödenek de vardır. 

Yine, muhtarlarımızın aylıklarının, ödeneklerinin artırılması konusunda Yüce Meclisten yetki 
almak suretiyle, onların artırılması için ödenek de vardır. 

Yine, yeşil kart konusunda, 2 trilyon liraya varan bir ödenek talebi de vardır. 
Seçime gittiğimize göre, daha önce, 1,5 trilyon lira civarında, seçimle ilgili, diğer kalemlerden 

tasarruf ettiğimiz ödeneği aktarmış bulunuyoruz. Bu defa da, 1,5 trilyon lira, seçim için, ödenek ay
rılmış bulunuyor. 

Yine, çiftçimizi, köylümüzü bugüne kadar nasıl desteklemişsek, tarımsal destekleme için de 6 
trilyon lira civarında bir ödeneği koyuyoruz. 

Yeri gelmişken şunu da ifade edeyim: Teşvik sistemimiz, insanların, kişilerin cebine para koy
mak değil; onun karşılığını, diğer desteklemelerle yapmaktır. 

Yine, siyasî partilerimize, seçimler dolayısıyla, kanunî vecibeleri yerine getirmek amacıyla, 1 
trilyon 300 milyar lira civarında bir ödeneği de buna koymuş bulunuyoruz. 
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Yine, vergi gelirleriyle ilgili olarak şunu ifade ediyorum ki, burada, gerçekten, vergilerini tam 
ve zamanında ödeyen vergi mükelleflerimize de huzurunuzda teşekkürü bir borç biliyorum; bu mü
kellefiyetlerini, gerçekten, dokuz aylık süre içerisinde en iyi şekilde yerine getirmişlerdir. Bunun 
yanı sıra da, vergilerini zamanında ödemeyenler için de, vergilerini zamanında ödemelerini özel
likle rica ediyorum. Her zaman, vergi tahsilatı konusunda enselerinde olacağımı da, bu vesileyle 
bir defa daha ifade ediyorum. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Hiç vergi vermeyenler var. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) -Senin gibi... 

AHMET KABİL (Rize) - Özer Çiller gibi... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - 1995 yılının ocak-eylül aylarını kapsayan do
kuz aylık döneminde... 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sataşma var... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Evet; sayın milletvekili, eğer istiyorsanız, ya
rından itibaren, sizin eczanenin hesaplarına el koyalım, bakalım ne çıkacak; var mısınız? 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Varım. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Tamam, pazartesi günü gönderiyorum. 

AHMET KABİL (Rize) - Özer Çiller nerede?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Efendim "almayanlardan" diyor, alıp alma
dığına bakıyoruz. 

AHMET KABİL (Rize)-Türkiye'yi parselledi. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Kim parselledi?.. 

AHMET KABİL (Rize) - Özer Çiller parselledi. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Kimin parsellediğini, ne zaman parsellediği
ni herkes biliyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılının ocak-eylül aylarını kapsayan, dokuz aylık dö
neminde, genel bütçe vergi gelirleri, 741 trilyon olarak gerçekleşti. Bu trende göre, bu yılın sonu 
itibariyle, vergi gelirlerinin 1 katrilyon 90 trilyon lira olması beklenmektedir. Bu itibarla, 1 katril
yon 90 trilyon lira olarak bütçe kanunda yer alan vergi geliri ile 880 trilyon lira arasındaki 210 tril
yon liralık fark, ek bütçe geliri olarak teklif edilmektedir. Yüce Meclise saygıyla arz 
ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2. - Kütahya Milletvekili M. RaufErtekin 'in, Afyon Milletvekili İsmet Attila 'tun kendisine sa
taşması nedeniyle konuşması 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkanım, tarafıma çok ağır bir ithamda bulunmuş
lardır. 

BAŞKAN - İtham falan yok. 

Yerinizden izah edebilirsiniz efendim. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Olur mu Sayın Başkan... 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan "Eczanenizin -daha doğrusu, eşimin eczane
sinin- hesaplarını incelediğimiz zaman, acaba, verginizi veriyor musunuz vermiyor musunuz" gi
bi, vergi vermediğimi beyan eden bir görüş belirtmiştir, itham etmiştir... 

BAŞKAN - Hayır efendim... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Lütfen... 

BAŞKAN - O manada söylemedi "veriyor musunuz vermiyor musunuz" şeklinde söyledi. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, burada, Meclis Başkanı gibi hareket edin, burada, 
Doğru Yol Partisi grup başkanvekili gibi hareket ediyorsunuz; lütfen!.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Böyle şey olur mu!.. Çok ağır bir ifadede bulunulmuştur. 

CENGİZ BULUT (izmir) - Sayın Başkan, istirham ediyorum... Lütfen.., Grup başkanvekili 
değilsiniz, Meclis Başkanısınız!.. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, bu, benim en tabiî hakkım. 

BAŞKAN - Peki, buyurunSayın Ertekin. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Şimdi, ben çıkacağım, konuşacağım!.. Sayın Bakan, çok 
kötü bir konuşma yaptınız; bir bakana yakışmayacak bir konuşma yaptınız. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, sen, her zaman, çok güzel konuşmalar yapıyorsun!.. Çok mü
dahale etmeyin canım; burada arkadaşınız söz istedi; bir dakika... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanımızın bu 
talihsiz, talihsiz olduğu kadar... 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) - Niye laf attınız!.. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) -.Laf atmayı bırakın arkadaşlarım... 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Niye çekmiyorsunuz?! 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Çekinmiyorum, çekinmiyorum; burada açık açık ifade edi
yorum. 

Eğer, bir devletin maliye bakanı, bütün... 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) - İyi de; sen laf atıyorsun; eğer, sen laf atmasaydın, bunları 
söylemezdi!.. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - ...kurumları, kuruluşları, bütün denetçileri elinde olduğu 
halde, buradan tehditvarî bir şekilde "eczanenizin hesaplarını inceletmeye aldığımız zaman ne ola
cağını görürsünüz" diyorsa, bunu ben Yüce Heyetin takdirine bırakıyorum; ancak, şunu söylüyo
rum: Sayın Bakan, üyesi olduğu kabinenin başbakanı hakkında bugüne kadar yapılan yayınların ne
ticesi, bangır bangır bağıran televizyonlarda, basında çıkan duyuruların neticesi, acaba bugüne ka
dar yapıldı mı?.;(DYP sıralarından "ne alakası var" sesleri) Lütfen, görevinizi yapın Sayın Bakan; 
ama, görevinizi, her Türk vatandaşına eşit şekilde yapınız. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim Sayın Ertekim 

- 3 9 1 -



T.B.M.M. B : 2 3 4 .11 .1995 0 : 3 

VII.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu'Raporu (1/937) (S. Sayısı : 
890) (Devam) , 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, 
anladığım kadarıyla sayın milletvekilimizin "vergi vermeyenlerden de vergi alabiliyor musunuz" 
şeklinde bir sözü oldu... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - "Bu memleket vergi kaydı olmayanlarla dolu değil mi" de
dim. 

BAŞKAN - Dinleyin ama Sayın Ertekin, Sayın Bakan sizi gayet nezaketle dinledi. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Vergi kaydı olmayanları da, tek vergi numa
rası vermek suretiyle vergi kaydına almaya çalışıyoruz. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yaygın ve 
yoğun denetim yapmak suretiyle, yeni vergi mükellefleri tespit etmiş bulunuyoruz. Ayrıca, kayıt-
dışı ekonominin kayda alınması konusundaki çalışmalarımız da devam etmektedir. Eğer arzu edi
liyorsa, bütün milletvekillerimize olmak üzere, size de, ikibuçuk yıllık dönemimiz içerisinde vergi 
tahsilatı ve vergi denetiml6riyle ilgili olarak teferruatlı bilgi vermeyi her zaman bir borç bilirim ve 
bunu da Zatı âlinize göndereceğim. Siz bana öyle dediğiniz zaman, ben de; vergi vermek işi, her-
şeyden önce, vergi mükelleflerine düşen bir görevdir; siz, vergilerinizi tam, eksiksiz ödüyor musu
nuz... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Hayır hayır, hakaret ettiniz. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Hakaretle ilgisi yok kardeşim. 

HALİL DEMİR (Aksaray) - Sayın Bakan, işportacıyı boşver!... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Onun üzerine, siz de "benim hesabım, kita
bım açık" dediniz. Hesabınız kitabınız açıksa... Aslında, bizim, sizlerin hesabını denetlemek, onun 
için baskı yapmak gibi bir niyetimiz yok. Bunu, özellikle sordum; eğer açıksanız, hesaplarımızı de
netleyin, benim hesabımda kitabımda bir eksiklik yok diyorsanız ve yine tekrar ediyorum, benim 
alnım açık diyorsanız, ben, sizin izninizle ki, benim böyle bir izin almama da gerek yok; çünkü, 
ben, vergi mükelleflerini denetlemekle görevli bir bakanım, vergi tahsilatını -vermeyenden almaya 
gayret eden-yapan bir arkadaşınızım... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Pazartesi günü gelsinler... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Eğer siz, pazartesi günü gelsinler, benim def
terlerime baksınlar diyorsanız -o cümleden olarak söyledim- ona da baktıracağım. 

Arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

CENGİZ BULUT (izmir) - Karapara babalarına saldırmak suç mu? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Müsaade eder misiniz Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Buyurun. 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Ayrıca, demin, kürsüde bahsettiğiniz, Sayın 
Başbakanla ilgili olarak basında çıkan ve bize intikal eden konularda da vergi denetmenleri mari
fetiyle -ki, müracaat edenlerden birisi de sizsiniz, diğer arkadaşlarım da müracaat etti- bunlar kar
şısında gerekli denetimleri yaptım. Ayrıca, bu konu, Yüce Meclise intikal etti, burada o hesaplar 
görülmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Karapara babalanna saldırmak suç oldu artık... Karapara babala
rına saldıranlara kızıyorlar... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Başkan. (Gürültüler) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - İzin verir misiniz 
arkadaşlar... 

BAŞKAN - Bir dakika değerli arkadaşlarım, Komisyon Başkanı konuşacak. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Müzakare konu
su edilen madde, 3 üncü madde; ama, nedense, arkadaşlar, hep değişik konulara temas ediyorlar. 

3 üncü madde, gerçekten, Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarıya konulmuştur. Rauf Bey, ko
nuşmalarında "bunun altında gizli bir maksat yatıyor" dedi. Yüce Meclisi aydınlatmak bakımından 
söylüyorum; burada kastedilen şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütçe müzakereleri sırasında, 
hükümet tasarısına ilaveten, 9,5 trilyon lira civarında, çeşitli yatırımlar için ödenekler koymuştur. 
Binaenaleyh, bu ödeneklerin birkısmı, yatırımın plan-projesinin realize edilememesi, gayrimenku
lunun sağlanamaması vesaire gibi sebeplerle, 1995 yılı içerisinde -bugüne kadar- birkısmı harcana
mamıştır. 

Bu itibarla, Plan ve Bütçe Komisyonunda denildi ki: "Eğer çeşitli nedenlerle harcanamayan 
ödenekler var ise, o takdirde bunlar kadük olmasın, gelecek yıla aktarılmasın, binaenaleyh, aynı ba
kanlık içerisinde bir başka kaleme aktarılsın, bu şekilde heba edilmesin." Bu madde, bu maksatla 
konulmuştur; bunun altında gizli başka hiçbir maksat yoktur. 

Yüce Meclise arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bir ekbütçeyle ilgili görüşmeler devam ederken, Sayın Başkanın da son anda ifade buyurduk

ları gibi, esasında teklifte olmayan; fakat, daha sonra, Plan ve Bütçe Komisyonunda ilave madde 
olarak giren 3 üncü maddeyle ilgili, Refah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda
yım. 

Sözlerime başlarken, şunu belirtmek istiyorum: Kanaatim odur ki, Genel Kurul açısından ve 
çalışmalarımızın daha verimli olabilmesi açısından, bir hususun -konuşmamın başında ifade etti-
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ğim gibi- vuzuha kavuşması için gerekli açıklamalar yapılmış olsaydı, belki gereksiz konuşmalara 
ve münakaşalara da zemin bırakılmazdı. 

Maddenin gerekçeleri izah edilirken, üzülerek söyleyelim -belki iyiniyetle, zamanı iyi kullan
mak ve birtakım teferruata girmemek düşüncesinden de olmuş olabilir- biraz açıklayıcı bilgi geti
rilmiyor. • '" . 

Bakınız, 1 inci maddede (1) sayılı cetvelle ilgili olarak konulan miktar, 380 trilyon lira; kapa
lı bir ifade. Elbette, Genel Kuruldaki arkadaşlarımızın çoğunluğu, Plan ve Bütçe Komisyonu üye
si değiller; ama, Genel Kurulun da, böyle bir dönemde, hele hele seçim dönemi içerisinde, günde
me getirilmiş olan bir ek bütçenin harcama kalemlerinin teferruatını bilmek gibi bir ihtiyacı vardır; 
çünkü, bugüne kadar yapmış olduğunuz birçok uygulamalarda -üzülerek söyleyelim ki- özellikle, 
Hükümetin getirmiş olduğu tasarılarda ve birtakım tekliflerde, bazı yanlışlıklar, doğru olmayan bir
takım uygulamalar sonucu güven kaybolmuştur. Böyle bir ortamda -mademki son günlerimizi ya
şıyoruz, son dönemde, son vazifelerimizi yapıyoruz- bu konuda, buraya getirilen rakamlar net ve 
açık ifade edilmiş olsaydı, kanaatim odur ki, bunlara mahal olmayacaktı. 

Bakınız, bu 380 trilyonluk harcama konusunda, bendeniz, çıkarken yanlış bir konuşma yap
mayayım arzusundan dolayı, yetkili arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Aldığım bilgileri de biraz önce 
aktardım ve özellikle, köydeki çiftçi kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz, memurlarımız ve emeklile
rimiz; ekbütçe yapılıyor, bizimle ilgili yapılan bütçenin de Meclisten derhal geçmesi lazım diye bir 
beklenti içerisindeler dedim; ama, burada -üzülerek söyleyelim ki- bakınız, 104 trilyonluk bir açık 
var dedim. 380 trilyonluk gider olacak, 276 trilyonluk gelir olacak, 104 trilyonluk da açık var; bu
nun karşılanması, yine borçlanma şeklinde olacak. 

Şimdi, bakınız, bu harcama kalemlerinin 258 trilyonu iç ve dışborç ödemelerine ait dedim. Sa
yın Bakanımız, bir 100 trilyondan bahsettiler; ama, anlayamadım; 100 trilyonu, bu rakamlar ara
sında bulamadım. Şunun için bulamadım: 258 trilyonluk iç ve dışborçların faizi ödenecekse, yak
laşık 60 trilyon da memur, emekli, işçi ve birtakım harcama kalemleri için -ki, devletten alacaklı 
olan müteahhitler vardır, yatırım sahipleri vardır, vesaire, onlara tahsis edilmiş- 3 trilyon da muh
tarlar için... Tabiî, bu arada, bu harcama kalemleri için, Sayın Bakanımız bilgi verdi, yine toplamı
nı tutturamadım; ama "yaklaşık 6 trilyon tarımı destekleme için" dediler; ben, özellikle bu kalemin 
üzerinde durmak istiyorum. 

Emin olunuz, vatandaş, şuradaki konuşmalara büyük ilgi ve alaka gösteriyor ve söylenen her 
sözün de, âdeta, takipçisi oluyor. Bilmiyorum, Sayın Bakanım açıklama lütfunda bulunur mu; şu 
anda bir uygulama başlattınız -sizi tebrik ederim, sayın Bakanlar Kuruluna teşekkür ederim- yüz
de 20 faizli, Ziraat Bankası kaynaklı olarak kullandırdığınız, iki yılı ödemesiz, beş yılı da geri öde^ 
meli şekliyle, elli koyünluk bir kredi imkânını getirdiniz. Üretime yönelik bir çalışmadır, tasvip 
ederiz, teşekkür ederiz; ama, çok yetersiz kaynak. Bu, çiftçinin gübresini de mi kapsıyor; yoksa, sa
dece hayvancılığa tahsis edilmiş 6 trilyon lira mı, onu bilemiyorum; ama, faydalrbir şey. 

Biz, size neyi ikaz ediyoruz: Siz, üretim için 6 trilyon liralık bir kaynak ayırırken, öbür taraf
ta, 258 trilyon liralık faiz ödemesi yapıyorsunuz. 

ALGANHAGALOĞLU (İstanbul)-Ziraat Bankası kaynaklı. . • - •' 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, zaten onu arz ettim. O kaynak, başka bir kaynak;/ 
fakat, Sayın Bakanımız da, tarım için 6 trilyon liralık bir destekleme ayırdıklarını söylediler. Aca
ba, transfer ederek mi kullandıracaklar, Hazineden mi kullandıracaklar; o teferruatı izah etme fır
satı olmadı; ama, ben faydalı olan bir şeyi ifade edip teşekkür ederken, yanlışlığı da ifade ediyo-
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rum. Şu ek bütçeden, büyük bir kesim, büyük bir beklenti içerisinde; fakat, çoğu, yine rantiyeciye 
ve borca gidecektir. Biz, bunun yanlışlığı üzerinde duruyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, personel giderleri itibariyle, 1993 yılı bütçesinin yüzde 36,5'ini 
personel ödemelerine ayırdık. 1994 yılında bu rakam aşağı doğru, yüzde 32,4'e düştü; 1995 yılın
da, şu verdiğiniz ilave hariç olmak kaydıyla, yüzde 31,6'ya düştü. Dikkat buyuruyorsanız, hep aşa
ğı doğru düşüyor. Bunlar, sabit gelirli insanlar. Neye rağmen aşağı doğru düşürüyorsunuz; geçen 
yıl yüzde 156 enflasyona rağmen, son açıklanan yüzde 100,2 enflasyona rağmen. Bunlara rağmen, 
hâlâ personel giderlerini küçültüyorsunuz. 

Öbür taraftan, yatırımlar için de aynı şey söz konusu. Zaten, yatırım yaptığınız yok; ama, ra
kamlarda gözüken şeylere bakın: 1993 yılı bütçesinde yatırımlara ayırdığınız pay 11,6 jken, 1994 
yılında 10,5'e; 1995 yılında ise 9,6'ya düşmüş. Ondan sonra da, bir İktidar mensubu kardeşim, bu
raya çıkıyor, işçi ve köylüyle ilgili, yatırımlarla ilgili, çiftçilerle ilgili birtakım şeyler söylerken, 
ANAP dönemindeki yanlışları kendilerine baz kabul ediyorlar; ondan sonra da, onun gölgesine sı
ğınıp, yaklaşım kuruyorlar. Bu, yanlış. Yanlış, dün de yanlış, bugün dê  yanlış, yarın da yanlıştır. 
Biz, hep beraber, Hükümetin dışında Parlamento olarak, yanlışa, topyekûn karşı çıkmalıyız; ama, 
şayet, siz, hükümetlerin yanlış politikalarının peşine Parlamentoyu da takıp sürükleyecek olursa
nız, sonuç itibariyle neyi yaşarız biliyor musunuz; işte, maalesef -Allah korusun- dün, 5 Nisanda
ki paketlerin, bu senenin 5 Nisanına varmadan, iki kat ağırlığını yaşayabiliriz. 

Doğru yere gitmiyoruz. Bakınız, işte, Dinar'daki felaketiçözemedik; daha, problemleri halle
demedik; göçe uğramış Güneydoğu Anadolu'daki birçok kardeşimizin problemlerine çözüm bula
madık. Allah, inşallah, bu sene, daha büyük felaketlerden korur. İzmirimizde yaşanan olaylar... Bü
tün bunlar göz önüne alındığı takdirde, ülkemizin üzerinde oynanmak istenen birçok oyunları da 
beraberce düşündüğümüz takdirde, çok çalışmaktan, üretime ve yatırıma ağırlık vermekten başka 
çıkar yolumuz yok. Onun dışında, rantiyeciye, rant sahiplerine tahsis edilen kaynaklar, bu memle
ketin, israfa giden, lüzumsuz olarak giden kaynaklarıdır. 

Değerli arkadaşlar, ben, son söz olarak şunu söylemek istiyorum: Biraz önce de arz ettiğim gi
bi, biz, üretici kesimimize, ister sanayicimiz isterse orta ve küçük esnafımız olsun, bu üretim me
kanizmalarına, imkânlar ölçüsünde destek verelim, kaynak aktaralım, onların önlerindeki engelle
ri açalım ki, sonuç itibariyle, dinamizmimizi kaybetmeyelim. Bir bünye düşünün ki, direncini kay
bedecek olursa, o bünye, hasta olur, sıkıntıya düşer. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Çok güzel konuşuyorsunuz. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Estağfurullah efendim; teşekkür ederiz. Biz, her zaman için 
doğruları anlatmaya çalışıyoruz; ama, bazen, bakış açınız farklı yaklaşımlar ihtiva edince, galiba, 
birbirimizi yanlış anlıyoruz; ama, biz, samimî olarak, bu memleketin hayrına olan meseleleri ifade 
etmeye çalışıyoruz. Zaten, buna, istediğiniz kadar uyarsınız, istediğiniz kadar uymazsınız, böyle bir 
müdahale yetkimiz yok; ama, bu doğruları ifade etmenin hepimizin menfaatına olduğunu belirti
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Şahsı adına, Sayın Mustafa Ünaldı?.. Yok. 

Sayın Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sıramı Sayın Dumankaya'ya veriyorum. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Ayhan konuşma hakkını bana verdi. 
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BAŞKAN - Sayın Dumankaya, kaydınız olmadığı için söz veremiyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Arkadaşım sırasını bana devretti. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, daha önce kaydınız olmadığı için, devir mümkün olmuyor, is
miniz yok. (ANAP sıralarından "Olur Başkan, olur" sesleri) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, İçtüzükte sizin dediğiniz gibi bir değişiklik yapacağız, o za
man, böyle konularda size söz vereceğiz efendim. 

Sayın Esat Bütün, buyurun. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anadolu'da bir söz 
vardır; evdeki hesap çarşıya, çarşıdaki hesap da eve uymadı; hükümetin hesabı da bütçeye uyma
dı. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Bunlarınki, hiçbir yere uymaz. 

ESAT BÜTÜN (Devamla) - Dolayısıyla, bu bütçe tasarısı, aslında, hükümetin hesapsızlığı
nın, Türkiye'nin bir yılını dahi göremediğinin bir neticesidir ki, aslında, arkadaşlarımız, birçok şey 
anlattılar, anlatmaya gerek yok. Zaten, bu bütçe tasarısının gerekçesinde, bu bütçenin neden geti
rildiği yazıyor ve deniyor ki: "Fiyat artışlarının 1994 yılı sonu ve 1995 yılı başında tahminlerin üze
rinde seyretmesi, kamu personelinin maaşlarında yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirmiştir." 
Bu ne demektir: Enflasyon artmıştır, memurlara az vermişiz demektir. Hükümet, tasarının gerek
çesinde, kendi eksikliğini, net olarak ortaya koymuştur. 

Yine, tasarının gerekçesinde "Öte yandan, fiyat artışları ile faiz oranlarındaki gelişmeler, büt
çede yer alan borç faizleri harcamalarını da artırmıştır. Eködenek ihtiyacının en önemli nedenini 
borç faizi harcamalarındaki artışlar teşkil etmektedir" denilmektedir. Yani, bu durumun, memur 
maaşlarıyla, diğer yatırımlarla değil; iç ve dış borç faizlerindeki artışlardan kaynaklandığı, tasarı
nın genel gerekçesinde ve madde gerekçelerinde var. Dolayısıyla, bu, evdeki hesabın çarşıya, hü
kümetin hesabının da bütçeye uymadığının bir belgesidir. Burada, aslında, memur, işçi veya köy
lülerin ortaya atılması, olayı kapatmak içindir. 

Türkiye neden bu hale gelmiştir; öncelikle, Türkiye, iyi yönetilmemektedir, iyi yönetilmediği 
içirt, harcamalar da iyi yapılmamaktadır. Anadoluda bir söz vardır: Oğlun akıllı mı, parayı ne ya
pacaksın; oğlun deliyse, yine parayı ne yapacaksın. Kazanmasını bilmeyenler, elbette harcamasını 
da bilemezler. Bu bütçelerin asıl sebebi budur. 

Bugün, Türkiye'de, kayıtlı ekonomi kadar kayıtdışı ekonomi vardır. Devlet, âdeta bir bütün 
halinde, ekonomiyi yüzde 100'e varacak derecede kontrol etmekte ve rant dağıtmaktadır. Devletin 
ve siyasetin kirlenmesinin arkasında yatan gerçek Özelleştirmenin yapılmamasıdır. Siyasî bağım
sızlığın bile olmamasının altında yatan gerçek de, kamudaki bu kaynaklardır. Bugün, rant için hü
cum edilmektedir. 

Diğer önemli bir husus -daha önceleri söyleye söyleye dilimizde tüy bitti- kamuda özelleştir
me yapılacaksa, siyasî soygunların olduğu bankalardan başlanması lazım; bunlar satılmalı ve Tür
kiye, bu içborçtan kurtulmalıdır. 1995 bütçesinin yüzde 60'ı iç ve dışborç faizlerine gitmiştir. 

Yine, sosyal bir konut olan lojmanlar, sosyal amaçla kullanılacak şekilde düzenlenmelidir. 
Lüks villalara dönüşen lojmanların satılması için kanun çıktı; fakat, Cumhurbaşkanından döndü; 
ama, konu takip edilmedi. 
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Sahillerimizin yüzde 50'si turizme kapatılmış, halka kapatılmış; sadece ve sadece, bir avuç üst 
bürokratın veya siyasîlerin yararlandığı "eğitim ve dinlenme tesisi" adı altında kamplara dönüştü
rülmüştür; bunların, turizme açılması lazımdır, halka açılması lazımdır; kısaca, devletin bu yükler
den kurtulması lazımdır. Bunların da özelleştirilmesi lazım gelirken, maalesef geri plana bırakıl
mıştır. 

Üretim yapan, ülke ekonomisine katkı sağlayan KİT'ler, gerekli rehabilitasyon yapılmadan, 
teknik donanım yapılmadan, atıl bırakılarak, işçilerin alın teriyle emeğiyle uğraşılmış, üretim düş
müş, bunlar zarara sokulmuş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
. • • - . * ' 

ESAT BÜTÜN (Devamla) - ...faiz batağına batırılmış, neticesinde, bütçe faize gitmiştir. Hü
kümet "faiz ödemelerinde hiçbir gecikme yapılmaması için bu bütçeyi çıkarıyoruz" diyor. Yine, 
aynı şekilde burada, "iç ve dışborç faizleri ödemesinde gecikmeye mahal vçrmeden, bir an önce bu
nu çıkarmamız lazım." deniliyor; ama, aynı Hükümet, on aydır işçileri bekletmiş; neticesinde,* 
grevlerle beraber ayağına dolaşmıştır . Diğer taraftan, memurları, emeklileri, dulları, köylüleri 
unutmuş; seçime giderken hatırlamıştır. Millet, bunu görecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (BBP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, Divanınız eksik efendim; görüşmelere 

devam edemezsiniz! 

BAŞKAN - Sayın Kâtip Üye geliyor efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Grup başkanvekili arkadaşımız nerede, Doğru 

Yol'un Divan üyesi nerede ? (DYP sıralarından "geliyor, geliyor" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Ercan, Sayın Ali Günaydın dışarıda, çağırıverin. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Nerede?.. Zatıalinizden izin aldı mı? 

BAŞKAN - Aldı, efendim; bir dakikaya kadar gelecek. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sabaha kadar çalışmak istiyorlar(!)... 

BAŞKAN - Bu arkadaşlarımız çalışmak isteyenler ve burada çalışıyorlar efendim. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başkan, yedek kâtip yok mu ? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, bir kişinin daha konuşma hakkı var; söz 
istiyorum. 

BAŞKAN - Size daha sonra söz verebileceğim; şimdi veremiyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bir kişi konuştu, bir kişinin daha konuşma hakkı var. 

BAŞKAN - Efendim, siz oturunuz, vakti gelince ben söz veririm; şimdi sizin söz hakkınız 
yok. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır, bir kişi daha konuşacak. 

BAŞKAN - Şimdi sizin söz hakkınız yok; listede isminiz olmadığı için söz veremiyorum. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. (ANAP sıralarından "kâtip yok"sesleri) 

Gelecek efendim, gelecek; çok önemli değil... 
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Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Görüyorsunuz; geliyor, bizim orada gözümüz var; Ali Günaydın var dedik. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan "aktarılabilir" ibare
sinin "Bakanlar Kurulu karariyla aktarılabilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla 

Mustafa Ünaldı Ahmet Remzi Hatip 
Konya Konya 

Hüseyin Erdal Salih Kapusuz 
Yozgat Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan "Maliye Bakanlığı ye
dek ödenek tertibine konulan ödeneklerden" ibaresinin "Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibine 
konulan ödeneklerden yüzde 50'si" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Ahmet Remzi Hatip 
Konya Konya 

.Salih Kapusuz Hüseyin Erdal 

Kayseri Yozgat 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesindeki "Maliye Bakanlığı yedek 
ödenek tertibine konulan ödeneklerden" ibaresinin "Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibine ko
nulan ödeneklerden yüzde 60'ı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

îbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Fethullah Erbaş 

Van 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan "Maliye Bakanlığı ye
dek ödenek tertibine konulan ödeneklerden" ibaresinin "Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibine 
konulan ödeneklerden yüzde 40'ı " şeklinde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa .Ünaldı Ahmet Remzi Hatip Hasan Dikici 

Konya Konya Kahramanmaraş 
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Hüseyin Erdal, Salih Kapusuz İbrahim Halil Çelik 
Yozgat Kayseri Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okunan önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesindeki "Maliye Bakanlığı yedek 
ödenek tertibine konulan ödeneklerden" ibaresinin "Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinde ko
nulan ödeneklerden yüzde'60'ı" şeklinde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa (İnaldı 
Konya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyorlar mı efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Söz İstiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
Sayın Hatip, süreniz 5 dakikadır efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepi
nizi hürmetle selamlarım. 

3 üncü madde üzerinde, bir değişiklik önergesi takdiriı eyledik. Maddede -ki, bu madde Ko-
, misyon tarafından konulmuştur- Hükümete bu yetki verilmektedir; Mâliye Bakanı bu yetkiyi kul
lanacaktır. Bu madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereler 
esnasında konmuş ve ilgili işlerde kullanılmak üzere, Maliye Bakanlığına, yedek ödenek tertibine 
konulmak üzere tahsis edilmiş olan -biraz evvel telaffuz edildi- 9 trilyon civarındaki paradan, ar
tanların* kullanılamayanların, Maliye Bakanı tarafından, diğer yatırım tertiplerine aktarılabileceği
ni amir bir madde. . 

Şimdi, bu yedek ödenek, Yüce Meclisten tahsis edilirken, keza, Maliye Bakanlığı tarafından 
da, Sayın Bakan tarafından da, bu ödenek belli kuruluşlara aktarılırken, bir hadise zikredilmekte
dir "falan iş için isteniyor" denilmektedir. O işin hacmi takdim edilmekte, takdir edilmekte ve bel
li bir ödenek oraya tahsis edilmektedir. 

Şimdi, bu tahsis esnasındaki gerekçe bir sene zarfında ortadan kalkmaz; kuilanılamamasının 
mutlaka bir sebebi vardır. O sebep bahane edilerek tahsisatın tamamının alınması yerine, hiç ol
mazsa, birkısmının alınmasını teklif ediyoruz. Ne için; çünkü, bu dört senelik icraat zarfında, ge
rek Sayın Bakan, gerek ondan evvelki Sayın Bakanın hizmet müddeti süresince, bu İktidarın ve bu 
Koalisyon İktidarının tutumunu gördük. Misal olarak arz edeceğim; belediyeler payı olarak tajısis 
edilmiş olan bütçe ödenekleri, Bayındırlık, İçişleri, Çevre, Maliye Bakanlıkları ve İller Bankası ta
rafından kullanılırken, Refah Partili belediyelere, muhalif belediyelere zırnık koklatılmamaya çalı
şılmıştır. Mesela, Konya'da 36 tane belediyemiz vardır. Bu belediyelere, büyük bir titizlikle, bu pa-
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ralar gönderilmemiştir, tsim benzerliği dolayısıyla tesadüfen gönderilen iki ödeneğe "aman, yanlış 
gelmiş, bunlar başka belediyelerin" diye derhal el konulmuştu; sonra, utandılar, sıkıldılar da, onla
rı orada ipka ettiler. Bu, nihayet, 150 milyon liralık bir paraydı. 

Şimdi, öyle anlaşılıyor ki, bu şekilde bir ödenek aktarmada da, bu keyfilik devam edecektir. 
Hele, bu birbuçuk aylık süre zarfında seçim çalışmaları olduğu için, muhalif olmayan, iktidara 
mensup belediyelere veya yatırımlara bu süratle tahsis edilecektir. Nereden oy gelecek, oraya bu 
paralar verilecektir; bunda şüphemiz yoktur. 

. Şimdi, o şekilde ayırım yapılıyor ki... Sayın Bakan Afyon Milletvekilidir. Konya'nın Yunak 
İlçesine bağlı bir Yukarı piri beyi i vardır, Aşağıpiribeyli de Afyon'a aittir. Bunlar komşudur. Aşağı-
piribeyli'ye ganimet gibi tahsisat yapılmıştır, Yukarıpiribeyli'ye verilmemiştir. Kendilerine burada 
söylediğim zaman "efendim, o tahsis daha önceden yapılmış da gitmiş..." Hayır, yeni gitti dediğim 
zaman "o kadar olacak" demiştir bana. 

Muhterem arkadaşlar, biz, diyoruz ki, bu tatbikatı göstermiş, sabıkalı olan iktidara vermeye
lim bunu, bunun bir kısmını verelim diyoruz. Belediyelerin borcuna mahsuben, Refah Partili bele
diyelere, Konya belediyelerine, uzun süre bir kuruş para gönderilmemiştir; kıvranmışlardır, yalvar
mışlardır; bir kuruş para vermemişler, çalışanlarına maaş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET SAYIN (Burdur) - İhtiyaçları yoktur, ihtiyaçları... 
BAŞKAN-Toparlayın efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - İçerisine girmiş oldukları bu sıkıntılar, çok acı bir şe
kilde kalplerine çökmüştür arkadaşlar. Bu, bir zulümdür, zulmün de hasmı Cenabı Allah'tır muh
terem arkadaşlar. 

Belediyelerimizi inim inim inlettiniz; ama, bu seçimde, 24 Aralıkta, göreceksiniz ki, vatandaş
lar, verilmeyen paraların karşılığını, ne şekilde izhar edeceklerdir, hepimiz göreceğiz. 

Hürmetlerimi sunarım, 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenlef... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 890 sayılı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan "Maliye Bakanlığı yedek 
ödenek tertibine konulan ödeneklerden" ibaresinin "Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibine ko
nulan ödeneklerden yüzde 50'si" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı 

' Konya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş

kanım, bir açıklama yapmama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN - Buyurun. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Değerli 
Başkanım, değerli milletvekilleri; burada, bir yanlış anlama var, önergelerden onu anlıyoruz çün
kü. 

1995 bütçesinin 9/E maddesini, size, kısaca hatırlatmak istiyorum: "Bütçenin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında, ilgili işlerde kullanılmak üzere, Maliye Bakanlığı bütçe
sinin yedek ödenek tertibine konulan ödenekler, başka bir işleme gerek kalmaksızın, Maliye Ba
kanlığınca, kuruluş bütçelerine aktarılır" ve devam eden fıkrada da, ilgili idarelerce bunların der
hal kullanılacağı yazılıdır. Şimdi, burada dikkatinizi şuna çekmek istiyorum: Bu ödenekler, millet
vekilleri tarafından talep edilen ödenekler. İlgili kuruluş bütçelerinde şu anda; yani, Maliye Bakan
lığında değil; yılbaşında aktarıldı bunlar. Diyelim ki, Sakarya'nın (A) köyüne bir okul için ödenek 
koydurdu arkadaşlarımız; fakat, yeri temin edilememiş; orada, 2 milyar, 3 milyar bir para bekliyor. 
Diyoruz ki, Millî Eğitim Bakanlığı, eğer, (B) köyünün ihtiyacı varsa, yeri, projesi, her şeyi hazır
sa; bu parayı orada kullansın; ona izin veriyoruz. Yoksa, Maliye Bakanlığından çıktı bu paralar, il
gili kuruluşların bütçelerinde. Belediyelerle de hiç ilgisi yok bu ödeneklerin, yatırım ödenekleridir 
bunlar; bunu açıklamak istedim. 

Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen?.. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. 

Sayın Erbaş, süreniz 5 dakikadır. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemizde bahse ko

nu yedek ödenekler tertibine konulan ödeneklerden hiç olmazsa yüzde 50'sinin, bu yolla kullanıl
masını biz talep etmişizdir. 

Şimdi, bu 3 üncü madde, Komisyon tarafından metne ilave edilmiştir. Herşeydcn önce, Ko
misyona böyle bir konuyu düşündüğü için teşekkür ediyoruz. Tabiî, önemli bir konu; yedek öde
nekler tertibine bu maddeyi koymak suretiyle, belli bir imkân tanımıştır. 

Değerli arkadaşlar, şu anda İzmir'de, bir sel felaketi vardır. Aynı zamanda, Van Gölünün taş
masından dolayı, büyük bir afet vardır; binlerce insan yerinden yurdundan olmuştur. Erçek Gölü
nün taşmasından dolayı, binlerce insan evini yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır. 

Bunun dışında, bir de, terör felaketinden dolayı, şu anda yolları mayınlı olduğundan dolayı, 
yerini yurdunu terk etmiş bulunan binlerce aile vardır. Bunlar için, bırakılan ödenekler ise çok cü
zi kalmaktadır. Sadece son günlerde, Van'a, Hakkâri'ye, Yüksekova'ya gelen aile sayısı binin üze
rindedir; bunların hepsi dışarıda, çadırlarda yaşamaktadır. Son zamanlarda, çıkardığımız Tabiî 
Afetler Kanununa göre, belediyelere verilen yüzde 5,5-6'lık payın bir kısmı, bunların altyapıları 
için ayrılmaktadır. Mesela, şu anda İzmir'deki felaket için bir miktarı kesilip verilecektir. Geçen
lerde Rize'de felaket oldu, Rize'ye verilecek; tabiî verilecek, ama bu yedek ödeneklerin, hiç olmaz
sa bir kısmının, benim bölgemdeki, Hakkâri'deki, Yüksekova'daki, Van'daki bu insanlara verilme
sini istiyoruz. Şu anda kar yağmıştır, bu insanlar dışarıdadır. Valilikten talep ediyoruz "arkadaş, 
Millî Eğitim Bakanlığının istimlak ettiği ve 5 senedir boş kalan sanayi sitesine bunları dolduralım" 
diyoruz; "hayır" cevabını alıyoruz. 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Erbakan'ın altınlarından biraz gönderin-
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Peki, bunları nerede barındıracağız? Dışarıda çadır da 

yok; o ihsanlar, bu soğukta, çadır yerine, torba bezinden yapılmış, derme çatma yerlerde barınmak
tadırlar. Teklif ediyoruz; bu ödenekten, hiç olmazsa bir miktar da bu fona ayırmak sureiyle, bu in
sanların ölümüne sebebiyet vermeyelim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı tasarısının 3 üncü maddesinde yer alan "Maliye Bakanlığı 
yedek ödenek tertibine konulan ödeneklerden" ibaresinin "Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibi
ne konulan ödeneklerden yüzde 40" şeklinde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

ve arkadaşları '•, 
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Az önce 

söylediğim gerekçeyle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Önerge sahibi olarak söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. 

Süreniz 5 dakika. v 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinize say
gılar sunuyorum. 

Öncelikle, Komisyon Başkanvekili arkadaşımızın açıklamalarına bir açıklık da ben getirmek 
istiyorum; biraz da, söz almamın asıl sebebi buydu. 

Belki, birçok kardeşimizin dikkatinden kaçmıştır; hepinizin bildiği gibi, bütçenin, bir hazırlan
ma prosedürü ve uygulaması söz konusu; ama, sonradan ihdas edilmiş gibi bir uygulama da devre
ye girmiştir. Birçoklarımızın yakinen.bildikleri gibi, Plan ve Bütçe Komisyonunda, havuzdan bir
takım paralar ayrılıyor -ki, Başkanvekili, biraz önce, kullanılmayan paralardan bahsederken o açık
lamayı yaptı- özellikle, iktidara mensup arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, komisyon üyeleri, ha
vuzdan kendilerine tahsis etmiş oldukları -ki, Bakanda ifade ettiler- 9,5 trilyonluk kaynağı, özellik
le, kendi bölgelerine, seçim bölgelerindeki yatırımlara dağıtıyorlar. Özellikle, komisyon... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Siz de yok mu Salih Bey! 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Yatırıma 

gidiyor ama... 

- 4 0 2 -



T.B.M.M. B : 2 3 4 .11 .1995 0 : 3 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dikkat edin arkadaşlar; ben, burada bir hususu vurgulamak 
için, bunu, arz etmeye çalışıyorum. 

Şimdi, bu, ayrılan kaynakların da çoğu yeterli değil. Niçin; önçalışmaları yapılmamış, tespit
leri yapılmamış, ayrılan paraların orada kullanılma imkânı söz konusu değil. Öyle olunca, bu para
ların çoğu, yıl sonunda kullanılamaz duruma düşüyor; onun için, bunu da, şu anda aktarmak gibi 
bir uygulamayla karşı karşıyayız. 

Şimdi, bu, neyi getiriyor; yapılan plan ve program, bütçe tekniği açısından sıkıntı getiriyor. 
Hatta, öyle oluyor ki, kurumlar, buradan çıkan kaynağın, hangi ile, hangi köye, ne şekilde ayrıldı
ğını bilmedikleri için bekliyorlar, dolayısıyla, uygulamada bir tehir söz konusu oluyor. Bunun ta
biî sonucu olarak da, daha önceden plana ve programa alınmamış olan bu yatırımlara ayrılmış'olan 
kaynaklar, hem bakanlık seviyesinde hem de kurumlar seviyesinde sıkıntı meydana getiriyor. En 
başta da, kanaatim odur ki, hem bakanlıklarımız hem de Maliye Bakanlığı bu sıkıntıyla karşı kar
şıya kalıyorlar. < 

Dolayısıyla, bu hususu vurgularken, yine, buradaki asıl maddenin -biraz önce ifade ettiğim gi
bi- teferruatına değinmeden, şunu ifade edeceğim: Biz, hukuk devletiyiz; hukuk devletinde yapılan 
bütün eylemlerin ve işlemlerin de hukuka uygun olması lazım. Bakın, Anayasa Mahkemesinin bir 
kararı var; bu kararda, özellikle, birtakım kurumlarda çalışan insanların, daha sonra yüksekokulu 
bitirmeleri halinde intibakları yapılır... ANAP döneminden başlayan bu uygulama, alınmış olan ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi dolayısıyla... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - ANAP'ı bırak!.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bir uygulamayı söylüyorum arkadaşım; kızmanıza hiç lüzum 
yok. 

Söylemek istediğim şey şu: O zaman alınmış bir kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
var. Daha sonra, Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiş. Bu iptal edilen hükme rağmen, her gelen 
hükümet ne yapıyor; aynı şekilde, birtakım değişikliklerle, bu personele, devlet memuruna para 
vermemek için, intibaklarına fırsat vermiyor. Mesela, din görevlilerinin yüzde 90'ının, çalıştıkları 
halde üniversiteyi bitirmeleri halinde intibakları olmuyor, teknik elemanlarda da olmuyor. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Ne alakası var... 

• SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bir alakasını kuracağım, acele etmeyin. 

Şimdi, özellikle, bizim, burada, biraz önce söylediğim, plan bütçe çalışmalarındaki bu uygu
lamalarımız, diğer manada, hukukî olarak, personel rejimindeki bu yanlışlıklarımız, birtakım sıkın
tıları beraberinde getiriyor. Bunlara mahal vermemek için, biz, ülkemiz açısından faydalı olanları, 
doğru olanları pratikte tatbikata koyalım ve havuza para ayırmaktan da vazgeçelim; ama, şu anda, 
Hükümetin yapacağı -Komisyonun bu teklifiyle- kullanılamayacak paraların, ayrı kurumlarda, baş
ka amaçlarda kullanılması veya yarım kalan işlere devredilmesi -ki, yılbaşından önce bile devredil
mesi halinde, onların borçlarını karşılaması, veyahut da birtakım malzemeye yatırılması- gibi bir 
fırsat sağlayacağı için faydalı bir maddedir. 

Teşekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Önerge üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Son önergeyi okutuyorum: , . . 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesinde yer alan "aktarılabilir" ibare

sinin, "Bakanlar Kurulu kararıyla aktarılabilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı

yoruz efendim. ,. 

BAŞKAN-Hükümet önergeye katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılmıyoruz efendim. 
, BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 

3 üncü madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi tümüyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şunlıurfa) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1'e geçiyorum: 
GEÇİCİ MADDE l. - Mevzuatları uyarınca bu konularda yeni bir düzenleme yapılıncaya ka

dar, 15.11.1995 tarihinden geçerli olmak üzere; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablo

sunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsa
yısını, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısını ve aynı Kanunun 
213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Madde uyarınca ödenen iş 
güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve malî sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uy
gulanacak yan ödeme katsayısını yeniden belirlemeye, 

b) 6.4.1995. tarihli ve 95/6749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer alan kurum ve ku
ruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında, anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş bulunan 
taban ve tavan ücretleri ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı "Sözleşmeli Per
sonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ta
van ücretini ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlar
da sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme ücret tavanını, kadrolu olarak çalışan üst dü
zey Devlet memurlarının maaşlarında meydana gelecek artış oranlarını gözönünde bulundurmak 
suretiyle artırmaya, sözkonusu hükümlere göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme 
ücretlerini de aynı tarihten geçerli olmak üzere, yeni bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın ta
van ücretlerdeki artış oranlarında artırılmak suretiyle ödettirmeye, 

c) 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı "Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası"nın birinci 
maddesinde yer alan "500" gösterge rakamını artırmaya, 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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BAŞKAN - Geçici madde 1 üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Rauf Ertekin, Refah Par
tisi Grubu adına Cevat Ayhan söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ertekin; süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; geçici 1 inci madde üzerinde görüşlerimi belirtmeden önce, hepinize saygılar sunuyorum ve 
sözlerimin başında da, demin, Sayın Bakanın, tehditvari "defterlerinizi inceleteceğim" dediği hu
susta, kendisine "buyurun, inceleyin" diyorum. Allah'a şükürler olsun, eczacılık hayatımda, mebus 

•oluncaya kadar çalıştırdığım eczanemde, bir sağlık hizmeti yaptık; çok denetimlerden geçtik. 1987 
yılından sonra eczaneyi kapattım, eşimin eczanesi var; o da açık şimdi ve kendilerini bekliyorum. 
Çok ağır ithamda bulundular. Bu ithamı, bir Sayın Bakanın, burada, konuşmalar esnasında, bir mil
letvekilini tehdit edercesine "işte defterlerinizi inceleyeceğim" diyerek, korkutur gibi bir edayla 
söylemesini, doğrusu, çok yadırgadım ve kendi kendime düşündüm, demek ki, dört yıldır, bu ülke
de, basma, medyaya, işadamlarına "geliriz, şöyle yaparız, böyle yaparız" diyerek uygulanan terör 
bu; gelmezse, hatırım kalır; buyursunlar. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Mert-namert hikâyesi yok burada... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Evet. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uya
rınca, devlet memurlarının, emeklilerin, dulların, Bağ-Kur'luların ve kararnameyle maaşları düzel
tilecek diğer insanların maaşlarının iyileştirilmesiyle alakalı olarak, bir geçici maddeyle yetki veri
liyor, imkân veriliyor. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim ve diğer maddelerde de belirttiğim gibi, 380 trilyon liraya 
yaklaşan ve Plan ve Bütçe Komisyonunda ilaveyle 380 trilyon liraya çıkarılan bu ödeneğin -demin 
Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi- 100 trilyon liraya yakın bir kısmının, memur ve emeklilerin ma
aşlarının iyileştirilmesiyle alakalı kısımda kullanılacağı, bir kısmının da, yine, sosyal güvenlikle 
alakalı diğer iyileştirmelerde kullanılacağı ifade edildi -ki, bu, aşağı yukarı 180 trilyon lira oluyor-
ve ısrar ediyorum, diyorum ki, memurun maaşının -Bağ-Kur emeklisi olsun, SSK emeklisi olsun-
emeklinin maaşının ve diğer cetvellerden maaş alan insanların aldıkları maaşın yükseltilmesi el
zemdir; çünkü, dört senelik bu Hükümetin icraatı döneminde, bu insanlarımız, enflasyon altında 
inim inim inlemişlerdir. Bütün memur ve emeklilerin maaşlarına son yapılan yüzde 53'e varan iyi
leştirmenin, enflasyon oranının yüzde 150'lere vardığı ve bu yıl yüzde 90-100 civarında seyrede
ceğinin düşünüldüğü ülkemizde, kâfi gelmesi mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz, eğer toplumun bu kesimlerini rahatlatıcı tedbirler 
almazsak, gerçekten büyük sıkıntı çeken bu kesimlerde sosyal patlamalar meydana gelecektir. Her 
gün, pazarda olsun, çarşıda olsun, bu insanları sıkıntı içinde görmekten, bir vekil olarak, fevkalade 
sıkıntı duymaktayız; onun için, başta, memurlar, işçiler ve emekliler olmak üzere, hiç olmazsa bu 
380 trilyon liradan ayrılan 100 trilyon liranın üzerine bir miktar daha iyileştirme yaparak, şu yılba
şında, seçime giderken, bu insanlarımızın birazcık daha geçim sıkıntısının giderilmesinde, sizlerin 
katkınız olacağı umudunu taşıyorum ve öyle inanıyorum ki, Parlamentodaki tüm arkadaşlarımız, 
bu hususta bana katılacaklardır, aksini söyleyen olmayacaktır. 

Belki, bu ekbütçe gelmeden, bu ödenek tahsis edilmeden, kaynaklarımız yüzde 53 noktasında 
yeterli olabilirdi; ama, ek bütçede 380 trilyon lira daha bir kaynak konulduğu için, bunun memur
lara, emeklilere ayrılmasında fayda görüyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, 380'in, 180'i gittikten sonra, geriye kalan 200 trilyonu, gene de, ne ka
dar ısrar edersek edelim, faiz ödemelerine gidecektir. Bu, demin, Sayın Bakana, oturduğum yerden, 
kayıtdışı ekonomide vergilendirilmeyen kısımlardan acaba vergi alıyor musunuz deyip de, vergi 
kaçakçısı olarak beni göstermesine sebep olan o konuşmada bahsettiğim hadise işte bu. Trilyonlar
ca lira, hiç vergilendirilmeden birilerinin cebine gidiyor; ama, çok enteresandır, vergi mükellefle
ri, sanki, poliste, sabıkalı bir insanın, nasıl suç işlediği zaman, aranıp, hemen üzerine gidildiği gi
bi, Maliyede de, para lazım olduğunda, vergi mükellefi olan, vergisini öyle böyle vermeye çalışan 
insanların üzerine gidilir. Önemli olan kayıtdışı ekonominin kayıtiçine alınmasıdır. Maalesef, Tür
kiye'de, bunun, bugüne kadar düzeltilmesi mümkün olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum, vaktinizi de almak istemiyo
rum. Tabiî, bu bütçenin çıkması lazım; ancak "'Zam ve Tazminatlar' başlıklı ek madde uyarınca 
ödenen iş güçlüğü, riski, temininde güçlük ve malî sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilme
sinde uygulanacak yan ödeme katsayısını yeniden belirlemeye" deniliyor ve diğer (b) bölümünün 
aynı şekilde; en sonuna da, Sosyal Güvenlik Yasasının ve muhtar ödeneklerinin artırılmasıyla ala
kalı bölüm ilave edilmiş; bu da memnuniyet verici, muhtarların aylıklarının artırılması; ama, böy
le 2-3 milyon lira değil, gerçekten muhtarlarımız şu anda Bağ-Kur primlerini ödeyemez durumda
lar; ancak, öyle de olsa, böyle bir iyileştirmenin yapılması, muhtarlar açısından, o seçilmiş insan
lar açısından fevkalade önemli. Böyle bir yetki, geçici maddeyle veriliyorsa, bu muhtarların maâş: 

• • • . • • ' . . . - • / • 

larının, ödeneklerinin de artırılmasında çok büyük faydalar vardır. Bunun, bu Parlamentoda yeni
den gözden geçirilip yapılacağına ve Hükümete bu tavsiyede bulunulacağına inanıyor; hepinize 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. ' 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan, bir açıklama yapmama müsa
ade eder misiniz? 

BAŞKAN - Tabiî, efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaş
larım; sayın konuşmacı, vergi konusunda, vergi mükellefleri konusunda, şahsımla ilgili bazı husus
ları dile getirmeye çalıştı. Huzurunuzda şunu ifade ediyorum: Göreve başladığım günden şu ana ka
dar, hiçbir vergi mükellefine, hiçbir surette baskı yapmadım... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Göreviniz bunu gerektirir zaten... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Bana yaptınız işte... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - . . . tehdit etmedim, müdahalede bulunmadım. 
Yüce Meclisin huzurunda, aksini söyleyenleri de ispata davet ediyorum. 

Bir defa daha, üzerine basarak ve altını çizerek şunu söylüyorum: Sayın milletvekili, konuş
mam esnasında "vergi vermeyenleri ne yapıyorsunuz, onların üzerine gitmiyorsunuz" şeklinde bir 
söz söyledi ve bunun üzerine, ben, vergi mükellefleri arasında hiçbir ayırım yapmadan, yaygın ve 
yoğun denetimi, merkez ve taşrada bulunan denetim elemanları marifetiyle, bir plan dahilinde ve 
bu arkadaşlarımızın hazırladığı bir plan çerçevesinde ve bu arada, gerek defterdarlıklara gerek Ma
liye Bakanlığına ve gerekse şahsıma gelen şikâyetleri değerlendirmek suretiyle, ilgili makamlara, 
birimlere havale ettim. Bunun yanı sıra, görüntülü ve yazılı basında çıkan, Maliye Bakanlığıyla il
gili her şikâyetin, her bilginin üzerine gitmek suretiyle bunu sağladık. Nitekim, memnuniyetle bi
raz evvel ifade ettim; 1995 yılı bütçesi içerisinde göstermiş olduğumuz vergi gelirleri tahsilatının 
şu anda üzerindeyiz. 
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Sayın milletvekilimiz, ben, milletvekilimizi, vergi kaçırmak, vergisini vermemekle suçlamak 
gibi bir düşüncenin içerisinde değilim; ama, şunu söyledim: Kendisinin ve eşinin vergilerini tam ve 
eksiksiz ödediğini iddia ediyorsa ve "istiyorsanız, istiyorsan 'defterlerim açık, gelip bakarsınız' dir • 
yorsanız arkadaşlarımı göndereceğimi" ifade ettim. Arkasından tekrar ettim ve arkadaşımız "olur" 
dedi; kürsüden de bir defa daha tekrar etti. Yine tekrar ediyorum, görevde bulunduğum süre içeri
sinde ve şu ana kadar, hiçbir vergi mükellefini tehdit etmedim, bu konuda müdahalede bulunma
dım. Yüce Meclisin huzurunda, aksini söyleyen kim varsa ve dışarıda aksini söyleyen kim varsa, 
bunu, ispata davet ediyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Bakan konuşmuştur; ondan sonra bir 
üyeye söz düşer. Bu itibarla, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Ben açıklama yaptım. 

BAŞKAN - Buyurun... Konuşsun efendim, vuzuha kavuşsun efendim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Biz şerefli insanlarız, şerefli!.. 

BAŞKAN - Size şerefsiz demediler, Sayın Ertekin. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) -Tutanaklar gelince göreceksiniz. 

BAŞKAN - Ayrıca, bakın... 

Sayın Sungurlu, bir dakikanızı rica edeceğim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, siz müdahale etmeyin. 

BAŞKAN - Etmiyorum. ' ' 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bu, çok ciddî bir mesele. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Tutanaklar gelince göreceksiniz. • 

BAŞKAN - Müdahale etmiyorum efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Rica ediyorum, müdahale etmeyin. Zabıt
lar gelince bu işin perdesi inecek... Siz karışmayın Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Ben niye karışmayacağım?! Ne demek; ben niye karışmayacağım Sayın Sungur
lu?! Ben buradan müşahede etmiyor muyum olayları?! Ayrıca, siz niye bu kadar hiddetleniyorsu
nuz; niye bu kadar hiddetleniyorsunuz ki... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Gazioğlu, evvela siz sakin değilsiniz... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Türkiye Cumhuriyetinin bir milletvekili, 

Parlamento içinde tehdit edildi; bu yutulacak bir şey değildir. Bu kadar ağır bir hakareti sizin yut
mamanız lazım. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, önce siz sakin olun efendim; size bu yakışır... 

BAŞKAN - Ben sakinim. 

Siz oturun, sayın genel müdür... Buyurun, oturun... 
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MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Genel müdürlük yapmış birisin; yakışıyor mu sana?! 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fev

kalade müessif bir olay geçmiştir. Böyle bir olayı, bir Meclis Başkanının sessiz geçirmesi ise, fev
kalade ağır bir vakadır. 

Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin diyor ki: "Hiç vergi vermeyenler var." Sayın Bakanın res
mî konuşmasıdır; laf atma değil. Mikrofondan "senin gibi" diyor. Bir parlamenteri vergi kaçırmak
la burada, huzurda suçluyor ve arkasından devam ediyor. Birisi, başka bir milletvekili laf atıyor, 
onu söylemiyorum. 

"Maliye Bakanı İsmet Attila (Afyon) - 1995 yılının ocak-eylül dokuz aylık döneminde... 

Rauf Ertekin (Kütahya) - Sataşma yar. 

Maliye Bakanı İsmet Attila (Afyon) - Evet, sayın milletvekili, eğer istiyorsanız, yarından iti
baren, sizin eczanenizin hesaplarına elkoyalım; bakalım ne çıkacak; var mısınız? 

Rauf Ertekin (Kütahya) - Varım. 

Maliye Bakanı İsmet Attila (Afyon) -Tamam, pazartesi günü gönderiyorum." 

Başka bir milletvekili laf atıyor. 

"Maliye Bakanı İsmet Attila (Afyon) - Efendim 'almayanlardan' diyor, alıp almadığına bakı
yoruz." 

Başka bir arkadaşın laf atmaları ve devam ediyor... 

Bakınız, bir Maliye Bakanı, bir milletvekilini, resmî konuşmasını yaparken, vergi kaçırmakla 
suçluyor; arkasından da "var mısın, pazartesi günü, senin eczanene adam gönderip defterlerini in
celeyelim" diyor; Meclis Başkanı da "sataşma yoktur" diyor... 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Size söz verdi Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Bakınız, Meclis Başkanvekilimiz biraz tecrü
besiz, ben konuşurken o da laf atıyor; çünkü, henüz daha oraya alışmamış. 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep)-Söz verdi, Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, siz, hoş mu görüyorsu
nuz bu sözü? Bir bakanın, bir parlamentere, bu Mecliste, "vergi kaçakçısı" demesini hoş mu görü
yorsunuz? (DYP sıralarından gürültüler) 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Öyle bir şey söylemedi. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Şimdi bana laf atıyorsunuz değil mi; bana laf 
atıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. 

Ben, sizden beklerdim ki, o Bakan buraya çıksın ve ben bunu demedim, bu manada demedim 
diye özür dilesin. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Onu da söyledi oradan. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Bakınız, muhterem milletvekilleri, çok yazık 

ediyoruz. Eğer, bu milletvekili veya eşinin eczanesi vergi kaçırıyor da bu Bakan bu işi takip etmi
yorsa, o zaman, ben bir şey söylemeyeceğim... Zaten, onun vazifesi. Bunun için, burada, var mısı
nız şeklinde iddialaşmaya gerek yok; o ayrı mesele. Elbette ki, gitsin ve o eczane vergi kaçırıyor-
sa, tüyü bitmemiş yetimin hakkını alsın. O, onun vazifesi; ama, bir parlamentere "siz vergi kaçırı
yorsunuz" demek ve "defterlerinize, gelip el koyarım" diye tehdit etmek... 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Ben "el koyarım" demedim... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sizin Maliye Bakanınızın seviyesi bu işte. 
Siz, bu seviyeyi kabul ediyorsanız, benim size diyeceğim bir şey yok... 

Sayın Başkan, bu mesele, önce size bir hakarettir; çünkü, siz, bu Meclisin ve bu parlamenter1 

lerin şerefini korumakla mükellefsiniz. Bu Mecliste, bu kürsüde, bir parlamenter, vergi kaçakçılı
ğıyla suçlanırsa, siz de burada "sataşma yok" der, geçiştirmeye bakarsanız ve buna infial edenlere 
de tepki gösterirseniz... 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu... Sayın Sungurlu... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Ben, bu yapılan işlerin hepsini... 
BAŞKAN - Sayın Sungurlu, zabıtları getiririz. Ben "sataşma yoktur" gibi bir kelime kullan

madım; hiç kullanmadım. Getiririz zabıtları, bakarız; ama, varsa siz özür dileyeceksiniz; yoksa ben 
Özür dilerim... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Efendim, şu anda bile devam ediyor. Ben ko
nuşurken bile "ne var" diyordunuz ... 

BAŞKAN - Ama, böyle bir şey demedim. Niye demagoji yapıyorsunuz... Böyle bir şey deme
dim... 

SÜLEYMAN,HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, müdahale etmeyin... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Efendim, zabıtlar getirilsin... 
BAŞKAN - Hiç durmadan bize sataşıyor efendim... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, ben, bu kürsüye çıktı
ğımda Sayın Başkana sataşmadım... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Hakaret ettiniz, hakaret... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Bakınız, Sayın Başkan, oradan bana sataştı; 
hiç ondan bahsetmedim. Oradan, bana laf attı... 

BAŞKAN - Kaldı ki, Sayın Sungurlu, tek isteğin üzerine, hiç gerekçe bile istemeden söz verdim... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Siz oradan müdahale ediyorsunuz... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Şimdi, biz, bu süreyi sizinle ve Sayın Başkan

la birlikte kullandık. Ben size başka bir şey söylüyorum. Hemen, her şey unutuluyor. Ben buraya 
çıktım. "Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri..." deyip, meseleye girdikten sonra, Sayın Başkan, 
benim konuşmama müdahale etti. Bunu da inkâr ediyorsa, zabıtlar burada... 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, her isteyene söz verilmez... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, zabıtlara geçmek üzere... 

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Başkana küfür eden adama söz yok... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, ben, Anavatan Partisi Muğla Milletvekiliyim... 

BAŞKAN - Sayın Nevşat Özer... Biliyorum... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mensubuyum; kamuda ge

nel müdürlük yapmış bir milletvekiliyim ve üyeyim. Size hatırlatıyorum; siz, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Başkanvekilisiniz. Arz ederim. 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Nevşat Özer... 

• MEHMET ALÎ YAVUZ (Konya) - Başkana küfrettin... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Ben, Sayın Başkana küfretmedim... 

MEHMET.ALİ YAVUZ (Konya)-Küfrettin... ' 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Yavuz, dikkat buyurun, küfretmedim; zabıtları tetkik edin... 

MEHMET ALÎ YAVUZ (Konya) - Küfrettin... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz, şuurunuzdan şüphe ede
rim... 

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Küfrettin... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sarhoş musun nesin... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Zabıtları okursan anlarsın, küfretmiş miyim etmemiş miyim... 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Gidip de dönmeyecekler var aramızda!.. 

BAŞKAN - Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Muhterem Başkan, 890 sıra sayılı kanun tasarısının geçici maddesi üzerinde, Refah Partisi 

Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Bu maddede, memurlara verilecek olan ilave zamlarla, sözleşmeli personelin ücretinde yapı

lacak ayarlamalar ve muhtar ödeneklerinde yapılacak artışla ilgili hükümler getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, memurlar ile sözleşmeli personel maaşlarına yapılacak düzenlemeler 
bir zarurettir. Aslında, bu konuda verdiğimiz önergelerimiz de var. Getirilen düzenlemelerin, me
murlara, 1995 yılında, enflasyon kayıplarını karşılayacak ölçüde bir zam yapılması, sözleşmeli per
sonel ücretlerine zam yapılması ve muhtar ödeneği için.de ilan edilmiş olan zammın yeterli olma
dığı, muhtarlara da ilave zam yapılması istikametinde önergelerimiz var. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel, şahsî konuşmamda da arz ettiğim gibi, devlet bütçesi, ma
alesef, faize gitmektedir. İşte, bu ek bütçede de, 200 trilyon lira mertebesindeki ödenek, faiz gider
lerini karşılamak içindir. 1996 yılı bütçesinde de 2,7 katrilyon liralık bütçenin 1,5 katrilyonu faiz 
ödemelerine gidecektir. Yani, vatandaşın vergi olarak ödediği, takriben her 100 liradan 60 lirası fa
ize gidecek demektir. 

Yine, bildiğiniz gibi, 1995 yılında, dışarıya, dışborç taksit ve faizleri için, 11.9 milyar dolar; 
yani, yaklaşık 600 trilyon lira para ödenmektedir. Bu, öyle bir manzara ki, Türkiye, bir faiz kıska
cı içine düşmüş, faiz belasına maruz kalmıştır. Halk, ekmek alırken, çocuğuna okul çantası alırken, 
her harcamasında KDV olarak vergi öder; işçi ve memur olarak Gelir Vergisi öder; esnaf ve tüccar 
olarak peşin vergi öder, Kurumlar Vergisi öder; ithalatta vergi öder. Bütün bunlar için 1995'te, tah
minen, 1 katrilyon lira vergi toplanması beklenmekte; ama, bu, faiz ödemelerine yetmemektedir. 
Yani, yedideri%yetmişe herkes çalışmakta; fakat, çalışanların ödedikleri bütün bu vergiler faize git
mektedir. Faizci ne ödüyor; faizci ise sıfır vergi ödüyor. ' . . - ' . 

Bu Hükümet, bu Başbakan -1993'te burada, hararetli, vergi kanunları tartıştık hatırlarsanız; sa
at 24.00'e, 01.00'e, 02.00'ye kadar, gece yarılarına kadar- o günlerde, gazetelere tam sayfa ilanlar 
verdi: "Ekonomik terör"-dedi. "Ödediğiniz vergiler faize gidiyor; borcu, tekrar, faizle para alıp 
ödüyoruz; biz, bunu önleyeceğiz" dedi. "Bu vergi kanunlarını bunun için çıkarıyoruz" dedi. "Eko-
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nomik Denge Vergisini, Net Aktif Vergisini, Ek Taşıt Alım Vergisini, Ek Emlak Vergisini bunun 
için getirdik" dedi ve bu millet, bunu da sineye çekti, bunu da ödedi; ama, 1995'te, 1993'e göre da
ha iyi değiliz, daha kötüyüz; 1996 işe çok daha kötü görünüyor. 

Bu faizcileri kim besliyor; bu hükümetler besliyor. Niye; bütçe açıkları sebebiyle besliyor. Sa
yın Başbakan "bu saadet zincirini kıracağım" dedi. "bu rant gelirlerini caydıracağım" dedi; bu fa
iz gelirlerine, tahvil, bono gelirlerine vergi koydu; ama, hemen, iki ay geçmeden, geriye dönerek, 
vergiyi tekrar kaldırdı. Demek ki, Türkiye, bu faizcilerin -iç, dış- bu rant gelircilerinin bu kadar ağır 
baskısı altında... Tabiî, bütün bu manzaralar, Türkiye'de cereyan ediyor ve Türkiye'nin manzarası 
içaçıcı değil muhterem kardeşlerim. 

Bakın, dört yıl, burada, acı günümüz oldu, tatlı günümüz oldu. Tabiî, sizi üzmek için konuş
madık; birtakım meseleleri anlatalım, arz edelim de, Hükümetimiz bunlara çare bul sun istedik. Bu 
Hükümet, 1991'de, vaatlerle geldi; millet, iyilik' umut ettiği için destek oldu. Pahalılık dursun de
nildi, işsizlik azalsm denildi, fakir fukara biraz iş ve aş bulsun denildi. Hepimizin niyeti bu; zaten, 
millet her hükümeti bunun için getirir; ama, maalesef, biz, bunda başarılı olamadık. 

Geçenlerde, Sakarya'da (Adapazarı'nda) seçim çevremde esnafı ziyaret ederken, İzmit Cad
desinde (yeni adıyla Adnan Menderes Caddesinde) bir marangoz atölyesine girdik. Selam verdik, 
kendimizi takdim ettik "ben sizi tanıyorum efendim" dedi ve devam etti: "Ben, Maranoz Abdullah. 
Otuzüç sene, devletin, Adapazarı'ndaki bir fabrikasında marangoz atölyesi şefiydim. Bakın, otuzüç 
yılda emekli olduğum halde, 5 milyon 700 bin lira emekli maaşı alıyorum. Benim yanımda çırak
lık yapan kimseler, bu sene emekli oldular, 13 milyon lira emekli maaşı alıyorlar." Muhterem eski 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da başını sallıyor haklı olarak. 

Evet, bu Hükümetten, bu millet beklerdi ki -emekliler için söylüyorum- dört yılda, emekliler
le ilgili bu düzeni getirsin. Bu düzen, Emekli Sandığında var; otuz sene evvel emekli olan bir me
mur, ayriı dereceden bugün emekli olan memurla aynı maaşı alıyor; ama, SSK'da bu yok. Bu fela
ket!... 

Bağ-Kur'lu aynı şikâyet içerisinde... Esnaf, Hayat Standardı Vergisi, Peşin Vergiyle eziliyor. 
Sayın Başbakanın, haziran ayında sözü vardı; esnaf odaları federasyonunun toplantısında "Hayat 
Standardı Vergisini kaldıracağız" demişti. İşte, bir vergi kanunu tasarısı görüşüyorduk, yarım kal
dı; buyurun, kaldıralım. 

Samimi olarak söylüyorum, bu Hükümetten bunlar bekleniyordu. Biz, bunların olmasından 
memnun oluruz; yeter ki, milletin bir ıztırabı dinsin. Bunları yapamadık... 

Memurların hali zaten ortada, onlar bordro mahkûmları, pazarlık güçleri de yok. 

Köylere dönüp bakıyorum... Bu bütçeler, dört yıl, geldi-, geçti; ama, bu meselelere sadra şifa 
bir şey getiremedik. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden sorumlu sayın devlet bakanından sor
muşum; 1995 yılının ocak ayında bana cevap vermiş; diyor ki: "Köylerde 16 666 ünite susuz, bu
raların içme suyu yok -1995 yılının ocak ayındaki manzara bu- 12 331 ünitenin, yerleşim yerinin 
ise içme suyu yetersiz." Kışın varsa yazın yok; yani, zaman zaman oluyor. 

Yolları sormuşum, yolların durumu nedir, ne kadar yolunuz var diye; 327 253 kilometre köy 
yolu var -Sayın Bakanın cevabı- bunun 297 728 kilometresi toprak yol, stabilize yol. Asfalt yolun 
oranı yüzde 10. Biz, buna da bir şey yapamamışız, senede 2 bin, 3 bin, bazen, çok zorlayınca 5 bin 
kilometre yol yapıyoruz; yani. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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CEVAT AYHAN (Devamla) - Efendim, şahsım adına da 5 dakika sürem vardı; eğer, lütfe
derseniz kullanırım; yoksa, burada keserim. Mümkünse, ikisini beraber kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN - Mümkündür; ancak, Sayın Halit Dumankaya, sizin yerinize konuşmak istiyor. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Peki, o zaman bitireyim; benim yerime o kullansın. 
Muhterem üyeler, artık bir iki günlük bir çalışmamız kaldı. Bu, aynı zamanda, dört yıllık İkti

darın bir bilançosudur; muhtelif vesilelerle bunları da burada konuşuyoruz. Köyler tozlu, köyler ça
mur... Bunlar için bir şey yapamıyoruz. Köy muhtarlarıyla ilgili buraya bir teklif getirmişiz; maaş
ları 2,5 belki de 3 milyon lira olacak. Hiçbir şey değildir. 

Bakın, bir hususu dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Bugün, aman belediye olalım da, köyü
müze, hükümetten para gelsin deniliyor; iki köy, üç köy birleşiyor, belediye oluyor, 2 bin nüfusu 
tamamlayınca belediye olunuyor. Ne oluyor 2 bin nüfusu tamamlayınca; nüfus başına ayda 100-
120 bin lira para geliyor. Biliyorsunuz, vergi gelirlerinin yüzde 6'sı belediyelere resen dağıtılmak
ta, yüzde 1,5'i de belediyelerle ilgili birtakım fonlarda; İçişleri ve Bayındırlıkta kullanılmakta, bü-
yükşehir belediyelerine de yüzde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Muhterem Başkanım, teşekkür edeceğim. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ)-Bir kere olsun konuşma sürenize riayet edin. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Çok şey söylediniz Muhterem Bakanımız; biz, onlara cevap 
verip, siz, Muhterem Bakanımızı üzmek istemiyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen, toparlayın; üçüncü defa süre verdim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, zamana riayet ediyorum. Ben, bilahara, öbür bütçe ka
nunu tasarısında konuşurum. 

Teşekkür eder, hepinize hürmet ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Biz teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 

Geçici madde 1 üzerinde, şahısları adına, Sayın Mustafa Ünaldı?.. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Sayın Başkan, ben kullanabilir miyim?.. 

BAŞKAN - İsminiz yok efendim, kullanamazsınız. 

Sayın Halit Dumankaya. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Dumankaya, süreniz 5 dakikadır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Maliye Bakanı, bu Meclisin, her zaman gülen bir milletvekiliydi; ama, demin, burada 
cereyan eden olayı dinledim; inanın ki, tüylerim diken diken oldu. 

Nasrettin Hoca, ağaçtan dUşmüş, doktor çağıracaklar. Demiş ki "ben doktor istemem, bana 
ağaçtan düşen birini getirin, benim derdimden o anlar." Dört senedir, burada, milletvekilliği yapı
yoruz. Sayın Rauf Ertekin, milletvekilliğini, layıkıyla yapan, bu kürsüde konuşan, araştıran bir ar
kadaşımızdır... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Avukatı mısın?.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın, ona söylediği, 

gerçekten bir terördür; maliye terörüdür. 
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Vergi yüzsüzleri affedildiği zaman, ben, mücadele ettim, 70 bin kişiye mektup yazdım. Değer
li arkadaşlarım, o zaman, hissedarı olduğum şirkette, irsaliyede tarih kaymış ve ceza kestiler bizim 
şirkete. Hiç alışmamıştık... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Neye alışmamıştınız?.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ben, dört senedir, inanın ki, işimle bir saat uğraşmamı
şım. Bir saat diyorum, iddia ediyorum; çocuklarımla da bir saat uğraşmamışım, milletvekilliğiyle 
uğraşıyorum. 

"Mahkemeye verin, o cezayı vermem" dedim; çünkü, benim, temiz bir mazim var. Biz mah
kemeye verdik, hâkim, beraat kararı verdi değerli arkadaşlarım. 

Değerli Sayın Bakanım, o gün hissedarı olduğum şirketin defterlerini aldılar... 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Ne alakası var bunun konumuzla... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...araştırmak için aldılar. Ben, bunu, mutat bir iş olarak 
gördüm; ama, burada, bu olayı görünce, bunun, mutat bir iş olmadığını, bu kürsüden sebeplendiği 
izlenimini edindim. 

Şu andaki olay beni cidden üzmüştür; buradaki olayın, şu milletvekillerinin hepsini üzmesi la
zımdır. Bu kürsüde konuşanlar, gerçekten milletvekilliği görevini yapanlar, eğer, Maliye Bakanın
dan korkacaksa; eğer, şu belgeyle... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Neyin belgesi o?.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...Maliyeden, bizim defterleri tahkik etmek için... Biz 

hesap vermekten korkmuyoruz. 
Bakınız, değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, hiç müdahele etmek istemiyordum; ama, madde üzerinde söz 

aldınız, daha madde üzerinde tek kelime etmediniz. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Maddeye geleceğim... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Ne gereği var!.. Ne lüzumu var maddenin... . 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...Değerli arkadaşlarım, kişilerin servetleri, ödedikleri 

vergi ile mütenasip ise, o servet helaldir. Benim, son dört seneye kadar -çünkü, ondan sonrasında 
hiç uğramadım, hiç bilmiyorum- servetimi tahkik edin, dolar üzerinden, ödediğim vergiyi hesapla
yın, her zaman, üçüncü ve en az ilk sekiz kişi arasında vergi veren bir mükellef olduğumu görür
sünüz. 

Değerli milletvekilleri, hiçbiriniz burada olmayabilirsiniz yarın, biz iktidara gelebiliriz, işa
damları olabilir içinizde; ancak, içinizde benim gibi konuşacak adam çok az bulunur. 

Değerli arkadaşlarım, bunu bu şekilde geçiyorum ve Sayın Bakanın suratının çok asık olduğu
nu, o eski suratını bulamadığımızın nedeninin de maliyenin çok bozuk olduğunu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Ne olacak şimdi!.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, şimdi bak, eğer böyle yaparsan kavga 

ederiz... 
BAŞKAN - Edelim... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Söz verecekseh verirsin, .vermeyeceksen ben buradan 
çekip giderim. 
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BAŞKAN - Buyurunuz efendim. , 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Herkese eksüre verdiniz, ben de istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN - Ne kadar süre istiyorsunuz? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - 5 dakika. 

BAŞKAN - Zaten sürenizin tamamı 5 dakika. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Siz ne kadar verirseniz o kadar istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, Sayın Bakanın bugünlerdeki -demin konuşmamda söyledim- öde
meleri çok zordur, artık borcu olan bir bakan; yani Maliye Bakanı bir aile reisi gibidir; ödemeleri
ni düşündüğü için, ödemelerini yapamayacağı için suratının bu kadar asık olduğunu görüyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Biriktirdiğin paralarla yardım et!.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, daha önce çıkardıkları 
vergi yasasıyla şöyle diyorlardı: "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacaktır" Böyle 
mi yapılmıştır... "Dargelirlilerin vergi yükü kesinlikle hafifletilecektir" Hafifletildi mi... Asgari üc
ret vergidışı bırakıldı mı... Peşin Vergi kaldırıldı mı... 

Değerli arkadaşlarım, bir profesör düşünün, ki ekonomi profesörüdür; yaptığı bütçelerin hiç
bir tanesi denk gelmemiştir. Dört senedir, bu bütçelere ekbütçe yapıyoruz. İnşallah, 24 Aralıkta, ül
keyi, ekonomiyi bilmeyen bu Başbakandan ve onun teşkilatından kurtarırız. 

AHMET SAYIN, (Burdur) r Bundan sonra sen yaparsın bütçeyi... Dumankaya'ya yaptıraca
ğız bütçeyi... . 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Durnankaya. 

Sayın Develioğlu, buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 

OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz 890 sıra sayılı tasarı üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamadan önce, Yüce Heyetinize saygılar 
sunuyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, 24 Aralık 1995 tarihinde seçim yapılacak olması, bir de, bu arada bir 
hükümet boşluğu veya harcamalarda bir tıkanıklık doğmasın diye, geçici maddeyle, belli bir süre 
için, 15.11.1995 tarihinden itibaren, mevcut Hükümete harcama yetkisi veriyoruz, bir bütçe veri
yoruz. • ; . 

Burada, görüştüğümüz konunun dışında her konu görüşülüyor. Aslında, ben, söz almayı pek 
düşünmemiştim; çünkü, belli bir saatten sonra, uyum yasalarının ve ülkemizin acilen çözülmesi ge
reken meseleleri doğrultusunda çıkarılması gereken ve gündemimizde bekleyen yasa teklif ve ta
sarıları varken, bir tasarının üzerinde, çok sayıda insanın, -tasarı dışında konulara da girerek, ko
nuşmasını -tabiî ki, normalinde hakkıdır sayın milletvekillerinin, İçtüzükten ve yasalardan doğan 
hakkıdır- ben, Yüce Meclise zulüm olarak görüyorum. Bu nedenle, uzun süre, söz almayayım di
ye düşündüm; ancak, burada, hepimiz, İktidarıyla, muhalefetiyle, sevinmek ve Hükümeti takdir et- ' 
mek zorundayız diye düşünüyorum. 

Birtakım olumsuzluklar vardır; doğrudur. Biraz önce cereyan eden hadise nedeniyle de epey
ce üzerinde konuşulmuştur. Ben, konu üzerinde polemik yapmak istemiyorum; ancak, 1987 yılın-
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da, Milliyetçi Çalışma Partisinin Başkanlık Divanı üyesi olduğum zaman, bana da, üst üste müfet
tişler gelmişti. Geçtiğimiz yıl, yine müfettişler geldi. Ben, ANAP'tan, eşi eczacı olan sayın arkada
şımın -Sayın Bakan "müfettiş gönderirim" dediği için söylüyorum- alnı açık, yüzü ak olduğuna ina
nıyorum; alınacağına inanmıyorum. Konunun polemik konusu yapılmasını da, üzerinde ziyadesiy
le konuşulmuş bir konu olarak değerlendiriyorum ve konu üzerinde durulmamasi gerektiğini arz 
ediyorum. 

Geçici maddenin birinci fıkrasında "Zam ve Tazminatlar" başlığı altında, 657 sayılı devlet me
murlarının maaşlarına zam verilmesi konusu; (b) fıkrasında, sözleşmeli personelle ilgili hususlar; 
(c) fıkrasında da muhtar ödenekleriyle ilgili hususlar yer alıyor. Bunların hepsi, hepimizi ziyade
siyle memnun eden konular. Gönül isterdi ki, Hükümetin bütçesi yeterli olsun, yeterli kaynak bu
lunabilmiş olsun, maaşlara ve ücretlere yapılacak olan zam, yüzde 52 veya yüzde 73 değil de, geç
tiğimiz yılın enflasyon oranı artı bu yılın ilk on aylık enflasyon oranının ikisini birden kaplayabi
lecek nispette olsun. Ancak, anlaşılan ve görünen odur ki, mevcut bütçe imkânlarıyla, ancak bu ka
dar zam verilebilmiştir. , 

Bu arada, muhtarlarımıza verilecek olan ödenek ve yeşil kartla ilgili konuya da birkaç cüm
leyle değinmek istiyorum. Muhtarlarımız, hepimizin bildiği gibi, kamu hizmeti yapan seçilmiş in-
sanlanmızdır. Muhtarlara verilen maaş veya ücretler, gerçekten çok düşük seviyededir. Bize göre, 
muhtarlara verilen rakam, kesinlikle asgarî ücretin altında olmamalıdır. 

Yeşil kart konusundaki sıkıntılara değindikleri ve 2 trilyon lira civarında da olsa bir kaynak 
aktardıkları için, Sayın Bakanı ve Komisyon üyelerini huzurunuzda tebrik ediyorum. 

Arkadaşlarımız, küçük esnaf ve sanatkârların durumu ile tarımla ilgili konulara da değindiler. 
Şu kadarım söyleyeyim : Türk ekonomisinin belkemiği durumunda olan küçük esnaf ve sanatkâra 
ucuz kredi vermenin yolunu mutlaka bulmamız lazım. 

Hayvan sağlık teknisyenlerinin, Türkiye'de, 1985 yılında aşılama suretiyle tespit ettikleri can
lı hayvan sayısıyla, 1990 yılında tespit ettikleri canlı hayvan sayısı arasında çok büyük fark vardır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Develioğlu. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Devamla) - 1985 yılında Türkiye'de 86 milyon canlı hayvan var

ken, bu sayı, 199o yılında 46 milyona düşmüştür. Eğer, hayvancılık sektörüne özel önem verilip, 
üretime yönelik teşvik tedbirleri artırılmadığı takdirde, korkarız ki, önümüzdeki yıllarda, Türkiye, 
kurbanlık hayvanlarını da ithal etmek zorunda kalacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, ekbütçenin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılar su
nuyorum. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Develioğlu. 
Sayın milletvekilleri, geçici madde 1 üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, ancak, madde 

üzerinde beş önerge vardır; madde tek fıkra olduğunda sadece dört önergeyi işleme alabiliyoruz. 
Sayın Cevat Ayhan ve arkadaşlarının iki önergesi ile Sayın Mustafa Ünaldı ve arkadaşlarının 

önergeleri, gider artırıcı mahiyette olup Anayasamızın 162 nci maddesindeki... 
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Önergeleri önce okutun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
"...Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşme

leri sırasında, gider artırıcı ve gelir azaltıcı önerilerde bulunamazlar" hükmüne aykırı olduğundan, 
bu önergeler işleme alınmamıştır efendim. -
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Sayın Uluç Gürkan ve arkadaşlarına ait dördüncü önergenin, 162 nci madde kapsamına girip 
girmediği hususunda Riyasette tereddüt hâsıl olmuştur; bu sebeple, önergeyi okutup, Plan ve Büt
çe Komisyonunun görüşlerini alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 890 sıra sayılı Ek Bütçe Yasa Tasarısının, Geçici 1 inci maddesinin (a) 

bendinin, aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz., 

Saygılarımızla. ' 

H. Uluç Gürkan Hüsamettin Özkan Ender Karagül 
Ankara İstanbul Uşak 

Erdal Kcsebir İstemihan Talay Nami Çağan 
Edirne İçel İstanbul 

GEÇİCİ MADDE 1 - (a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarın
ca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevril
mesine esas aylık katsayısını, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsa
yısının ve aynı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek 
Madde uyarınca ödenen iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük ve malî sorumluluk zamlarının ay
lık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının bir arada her bir memur için, en az 
yüzde 60 oranında artış sağlamak üzere yeniden belirlemeye..." 

Gerekçe: Bakanlar Kuruluna verilen bütçe yetkisinin sınırlı ve belirli kılınması amacıyla bu , 
önerge verilmiştir. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, benim önergem de aynı mahiyetteydi, onu okut
madınız, bu da Anayasaya aykırı, bunu nasıl okutuyorsunuz? 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan, 
Sayın Cevat Ayhan haklı. Bu önerge de, tereddüte mahal bırakmayacak şekilde gider artırıcıdır ve 
dolayısıyla, Anayasaya aykırıdır; katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Bunu da işleme alamıyoruz efendim. .-

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Önergemizi savunamayacak mıyız efendim? 

BAŞKAN - İşleme koyamıyoruz efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Önergeyi oylamayacak mısınız; savunamayacak mıyız? 

BAŞKAN - Savunamayacaksınız. Hiç işleme alamıyoruz Sayın Gürkan. Gider artırıcı mahi
yette, milletvekilinin önerge verme hakkı bulunmuyor efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, önergemiz gider artırıcı değildir. 

BAŞKAN - Komisyon öyle dedi efendim. 

Geçici madde 1 'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Gurubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. 

Sayın Ünal, süreniz 10 dakikadır. 
. . . • l • • ' • • • 
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ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, kişisel söz de istemiştim, birleştirmek mümkün mü 
acaba? 

BAŞKAN-Olabilir... 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görü
şülmekte olan 890 sıra sayılı Ek Bütçe Kanun Tasarısıyla ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, bugün İzmir'de vuku bulan sel felaketi dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımı
za da, Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, madde hakkındaki görüşlerime geçmeden önce, önemli gördüğüm bir 
iki tane noktaya temas etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, Sayın DYP sözcüsünün söylemiş ol
dukları sözlerle ilgili. 

BAŞKAN - Sayın Ünal, lütfen maddeyle ilgili konuşalım efendim. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Hemen gireceğim... Maddeyle ilgili... 

Efendim, muhalefette bulunan bir partinin milletvekili olarak, hatta, muhalefetteki bütün ar
kadaşlarımız da, elbette ki, aynı şekilde, Sayın Başol'un bu tarizlerinden ve iddialarından rahatsız 
olmuşlardır. Ben de rahatsız oldum ve elbette ki, bu rahatsızlığımı burada dile getirmek istiyorum. 
Bundan daha tabiî bir şey olabilir mi... 

Sayın Başol, iki nokta üzerinde durdu. Bu vesileyle, bazı konulan da açıklığa kavuşturmak is
tiyorum. Bunlardan bir tanesi şuydu: "muhalefet, Meclisi çalıştırmıyor" dedi. Kendileri de, dene
yimli bir politikacı olarak biliyorlar ki, bu Meclisi çalıştıracak olan muhalefet değil, İktidardır; bu, 
çok tabiî bir olaydır. Dolayısıyla biz, İktidarın tasarruflarını beğenmiyorsak, elbette ona karşı çıka
cağız, yoklama isteyeceğiz, karar yetersayısının aranmasını istemek suretiyle engelleyeceğiz. 

Eğer, hakikaten, aynı düşüncelere sahip olsaydık, zaten muhalefet sıralarında olmazdık. Bu
nun dışında, faydalı ve güzel şeyler getirdikleri zaman da, biz, bunu desteklemişizdir. O konuda 
herhangi bir tereddüt yoktur. 

Diğer bir iddiasında da "muhalefet katkıda bulunmuyor" şeklindedir. Ben, şahsen, bu vesiley
le, muhalefete mensup Refah Partisinin bir milletvekili olarak buna katkıda bulunmak istiyorum; 
çünkü, şu anda, Türk ekonomisi, gerçekten, büyük bir sıkıntı içerisine girmiştir. İşte, görüştüğümüz 
ek bütçe... 1995 yılındaki konsolide bütçe büyük açıklar vermiştir. Ülkemiz, büyük bir ekonomik 
sıkıntı içerisine girmiştir. Elbette ki, biz, bunu tenkit ediyoruz; ama, bunun yanında, tabiî.ki, çıkış 
yollarını da İktidara göstermek durumundayız; o cihetle haklıdır. O münasebetle, kıymetli arkadaş
larıma diyorum ki, herşeydcn evvel, birinci planda, israfın Önüne geçmek lazımdır. Büyük bir israf 
var; bu, bir. 

İkincisi, büyük bir vurgun var. Bu vurgunun önüne geçmek lazımdır. Sayın Başbakana, vur
gunlarla, özellikle batık kredilerle ilgili olarak bir soru önergesi vermiştim. Ona gelen cevabî yazı 
çok enteresandır. Cevabî yazı, Sayın Aykon Doğan Beyin imzasıyla gelmiştir. Sayın Başbakana ay
nen "son on sene içerisinde, kamu bankalarında ne kadar batık kredi vardır" diye sordum. Kendi
leri, 6.1.1995 tarihinde bize cevap gönderdiler O günkü Türk lirasını dolara çevirmek suretiyle bir 
değerlendirme yaptım. Bu değerlendirmeye göre, 1985 yılından itibaren, 1994 yılı haziran sonu iti
bariyle, on yıllık zaman içerisinde 2,6 milyar dolar bir batık kredi karşımıza çıkmaktadır. Bu, bu
günkü değerlere göre 130 trilyon lira yapar ki, 1995 konsolide bütçemizdeki yatırımlar tutan kadar 
bir paradır. 
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Her şeyden evvel, tabiî, yolsuzluklara, vurgunlara, hırsızlıklara mutlaka engel olmamız, buna 
paralel olarak da, gerekli düzenlemeleri yapmamız ve gerekli hassasiyeti göstermemiz lazımdır di
ye düşünüyorum. 

! Diğer bir konu, kaynaklarımızdır. Değerli kardeşlerim, belki, ANAP'ın en büyük hatalarından 
bir tanesi de bu olmuştur. Reel bir ekonomik yapı üzerine oturtmamışlardır politikalarını, sürekli, 
parasal ekonomi üzerinde oynamışlardır ve netice itibariyle şu anda, Türkiye'de, üretim azalmış, 
tüketim çoğalmıştır ve birçok ana dengeler altüst olmuştur. Ben, size, bunlardan birkaç tane misal 
Vermek istiyorum: Mesela, Gıda Sanayii İşveren Sendikası geçenlerde .bir çağrıda bulunarak "dev
let, Hükümet bizim elimizden tutsun, bir yılda 10 milyar dolarlık ihracat yapalım" dediler. Acaba, 
şimdiye kadar, Hükümet kanadından bu insanların sesine kulak verildi mi? Bir yılda, sırf sebze ve 
meyve israfından dolayı, çöpe atıldığından dolayı, 2 milyar dolar civarında kaybımız var. Bu, bü
yük bir kayıptır. Bu konuda gerekli tedbir alındığı takdirde, zannediyorum, dışticaret açığı itibariy
le, herhalde, çok önemli bir mesafe almak mümkündür. 

Diğer bir konu: Bugün, 28 milyon hektar arazî üzerinde tarım yapılmakla beraber, maalesef... 

CEMAL TERCAN (İzmir) - Yürürlük maddesiyle bunların ne alakası var. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Değerli arkadaşım, bakınız... 

BAŞKAN - Sayın Ünal, on dakikadan beri konuşuyorsunuz, konuştuklarınızın bir kelimesi
nin yürürlük maddesiyle ilgisi var mı Alllahaşkına; varsa, 1 saat konuşturacağım. • • • - . . . 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan, burada biz... 

BAŞKAN - Bir kelimesi var mı?!. Ayıp !.. Ayıp!.. Bu kadar istismar olmaz... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Nasüyürütüleceğini söylüyor, doğrusöylüyor. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hükümete güvenmiyor da onun için söylüyor. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - ...ülkenin menfaatıyla ilgili, hatta, İktidarın tasarrufuyla ilgili, icra

atıyla ilgili konuşuyoruz. Bakınız, biz, tenkit de etmiyoruz. Burada... / 

BAŞKAN - Bu hakkın suiistimali bile değil, hakkın suiistimali olsa kabul edeceğim. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - ...Ülkemizin kaynaklarını yerli yerinde kullandığımız takdirde, el

bette ki, Türkiye düze çıkar diyoruz. Bundan daha tabiî ne olabilir. 
Bakınız, ben, size bir şey daha söyleyeyim: Mesela, ambargo ne kadar yük getirmiştir, ekono

mik faturası nedir biliyor musunuz; yine, Sayın Başbakana sorduğum sorudan anlıyoruz, bir yılda 
7 milyar dolar... Şu anda, bunun faturasını, Türk Halkı olarak hepimiz çekiyoruz. Beş yıldan beri, 
tam 35 milyar dolar yapar bu ve şu anda 1 katrilyon 750 trilyon lira yapar. 

Değerli arkadaşlarım, bunların hepsi bu maddeyle, bu kanunla ilgili değil mi, bütçeyle ilgili 
değil mi, ekbütçeyle ilgili değil mi? Şu anda bizim tartıştığımız konu nedir; bütçe açık veriyor di
yoruz, bütçe açık verdiğine göre, bu açıkları nasıl kapatabiliriz, biz, bunun üzerinde kafa yormaya-
lim mı, muhalefet olarak bu konuda fikirlerimizi söylemeyelim mi? , 

Sayın Başol "muhalefet sürekli tenkit ediyor, hiçbir zaman yol göstermiyor" dedi. Biz de bu
na dayanarak diyoruz ki, ambargoyu kaldırın; çünkü, Amerika zaten kaldırdı; Irak, Rusya ile 10 
milyar dolarlık antlaşma yaptı; İngiltere ve Fransa kaldırdı. Peki, Türkiye?.. Maalesef, bizim her 
sene en azından-7,5 milyar değil- 10 milyar dolar kaybımız var. Peki, bunları söylemek sizleri ne
den tedirgin ediyor bilemiyorum; bunu anlamak zor. Bunlar, bu maddeyle yahut da Bütçe Kanunu 
ije ilgili değil midir? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Bu maddeyle 
ilgili değil. 

BAŞKAN - Sayın Ünal, tekrar ikaz ediyorum; eğer, yürürlük maddesi üzerinde konuşmazsa
nız, maalesef, sözünüzü keseceğim, daha fazla tahammülüm yok. Bu, bir hakkın suiistimali olsa ka
bul edeceğim, o da değil efendim. ' 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan, 4 üncü maddenin mahiyeti nedir; "Bu kanun..." 
(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - "...yürürlüğe girer." 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - "...yayımı tarihinde yürürlüğe girer" diyor. 

BAŞKAN-Evet, yani, siz de "bu, borçların ödenmesini,falan kapsar" diyorsunuz... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Peki, yürürlüğe girer, tamam; bizim, yürürlüğe girdiği tarih husu

sunda herhangi bir itirazımız yok ki... 

BAŞKAN - Ne konuşuyorsunuz o zaman?! 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Evet, "Bu Kanun" dediğine göre, hangi kanun...O kanun üzerinde, 
ben, kanaatimi elbette ki, söyleyeceğim...(DYP sıralarından "Sayın Başkan mikrofonu kapat" ses
leri) Yani, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan kanun, ülkemize ne getiriyor ne götürüyor; bu
nunla ilgili, ben, kanaatimi söylemeyeyim mi?.. 

BAŞKAN - Allah Allah!.. Efendim, onlar geçti. O tarihte yürürlüğe girmesinde ne mahzur 
vardır, ne fayda vardır, onu söyleyeceksiniz... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Efendim, bir defa, şunu söyleyeyim: Bu madde... 

BAŞKAN - Siz, herhalde yürürlük maddesinin ne demek olduğunu anlayamıyorsunuz; o za
man, biz, size izah edelim. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla)-Bakınız, bu madde yürürlüğe girdiğinde, bu ekbütçeyl e beraber ya
şayacağız demektir değil mi...Ben diyorum ki, bundan sonraki... , 

BAŞKAN - Allah Allah!;. Hayret!.. Hayret Sayın Ünal!.. Siz bu ilişkiyi kurabiliyorsanız, ben 
ne yapayım yani. Konuşun... Konuşun... Yürürlük maddesiyle, sizin anlattıklarınız arasında bir 
bağlantı kurabiliyorsanız aşkolsun!.. Siz bu kadar ileri görüşlüsünüz!..(RP sıralarından gürültüler) 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Peki...Sayın Başkan... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, kendini üzme, bırak konuşsun, bitirsin. Ne uğ
raşıyorsun... . ' . . . . • 

BAŞKAN - Efendim, konuşsun da... Yani... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Efendim, şahsî konuşma hakkım da var. (DYP sıralarından gürül
tüler) 

Arkadaşlar, lütfen, biraz anlayışlı olalım... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Siz mi söylü

yorsunuz bunu!.. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Özellikle İktidar kanadı neden bu kadar tedirgin oluyor. Ben şura

da, müşterek bir derdimizi dile getiriyorum ve bu Kanun yürürlüğe gireceğine göre ve 1996 yılın
da da bizi büyük problemler beklediğine göre, bazı tedbirler alalım diyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 
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ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan, benim şahsî konuşma hakkım da var. (DYP sırala
rından "Yeter!.. Süre yok" sesleri) 

BAŞKAN-Peki, buyurun; çok güzel şeyler söylüyorsunuz!.. 

ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sabrınızı belki tüketmiş olabilirim; ancak, şunu 
söyleyeyim: Ben, çok yumuşak konuşuyorum. Hayret ediyorum, bu kadar yumuşak konuşmama 
rağmen, arkadaşlar neden tedirgin oluyorlar! Ben, global, makro planda bazı rakamlardan bahsedi
yorum, arkadaşlarımız tedirgin oluyorlar. | 

Peki, ben, size soruyorum; zaten şu anda, bizim 74 milyar dçlar dışborcumuz var,l küsur kat
rilyon lira,da içborcumuz var, topladığınız zaman, şu anda, bizim, 100 milyar dolar borcumuz var 
mı; var. Peki, bu ek bütçeyle 104 trilyon lira da bir açığımız geliyor mu... Önümüzdeki konsolide 
bütçeden de 400 ila 500 trilyon lira civarında... Kardeşim, şu anda, zaten, Hükümet gemisi batmış, 
iflas etmiş. Ben, iflas etmiş olan bu gemiyi düze çıkarabilmek için bazı ananoktalar üzerinde dura
lım diyorum. Benim söylemek istediğim nokta bu. Bir ambargoyu kaldırdığınız zaman... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Gayri safî millî hâsılayı da söyle... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Evet, gayri safî millî hâsıla 11 katrilyona çıkmıştır. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Tamam, onu da söyle... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Yalnız, şunu da ifade edeyim: Türk ekonomisi, Türkiye Cumhuri
yeti tarihinde; yani, yetmişiki yıllık dönemde, ilk defa olarak 1991 ve 1994 yılları arasında en kö
tü yıllarını yaşamıştır. Eğer, bu konuda konuşmak istiyorsak, şunu da ifade edeyim; 1994 yılında 
da büyüme eksi 6 olmuştur. Biz, bunları niye tartışmayalım... Arkadaşlar, ben diyorum ki, tamam 
tartışalım; ama, mademki, Türkiye büyük bir ekonomik sıkıntı içerisine girmiştir -ben, size bazı 
tavsiyelerde bulunuyorum- kaynaklarımızı güzel bir şekilde kullanalım diyorum. Tamam, bunda ne 
var... 

HALİL BÂŞOL (Tekirdağ) - Konuştukların yürürlük maddesiyle ilgili değil... 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Bakınız, 24 Aralıkta bir seçim olacak. Seçimin neticesi ne olacak, 
kimse tarafından bilinmiyor; ama, herşeyden evvel, bu ülke bizim. 

25 Aralıktan itibaren, ben iktidar olabilirim, siz olabilirsiniz, başka bir parti iktidar olabilir. 
Yalnız, şunu ifade edeyim: Bu ülke, hepimizin olduğuna göre, ana problemler üzerinde kafa yor
mak da, hepimizin boynunun borcudur. Ben, bunu anlatmak istiyorum ve ambargoyu kaldırdığımız 
takdirde, bir yılda, asgarî 10 milyar dolar tasarrufumuz olacaktır diyorum. Bunda ne var; inanın bi
lemiyorum... Bunlar, şu andaki ek bütçe içerisinde düşünülmesi, konuşulması, tartışılması lazım 
gelen konular. Başka arkadaşlar, birçok şeyden bahsediyorlar; herhangi bir söz yok, hiç kimse laf 
atmıyor. • 
: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Bu tarihe bir 
itirazınız var mı?.. 

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Ben, tamamen bütçeyle ilgili, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili bazı 
konuları dile getiriyorum, millet ayağa kalkıyor. Ben, anlayamıyorum... 

Değerli arkadaşlarım, mademki, bu kadar sabırsızlandınız, sözlerimi burada bitiriyor, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Sayın Başkan, su atar dikkat!.. 
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CEMAL TERCAN (İzmir) - Sayın Başkan, 10 dakika olmadı daha!.. 

BAŞKAN - Şahsı adına konuşma hakkı da vardı; o süreyi de ekledi efendim. 

ALİ YALÇIN ÖGÜTCAN (Adana) - Sayın Başkan, söz vermeseydiniz su atardı! 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Öğütcan, lütfen, havayı gerginleştirmeyin... 5 dakika 
fazla konuştu diye, ortalığı ateşlemenin anlamı yok; yoksa, tasarıyı engelleriz... 

BAŞKAN-Şahsı adına, Sayın Erdal; buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

•HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Teşekkür ederim. , 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 1995 yılı ek bütçesinin 4 üncü 
maddesine gelmiş bulunuyoruz. Bu madde üzerinde, şahsım adına söz aldım. 

Benden önce konuşan arkadaşımız, çok haklı şeyler söyledi; ancak, İktidardakiler, ya seçim 
heyecanı veyahut da suçluluk psikozu altında, dinlemekten rahatsız oldular. 

Arkadaşlar, ben, 1980'den önce de milletvekiliydim, Sayın Başol da milletvekiliydi Sayın Ba
şol da milletvekiliydi, başka eski arkadaşlarımız da var. Şunu tavsiye etmek için kürsüye çıktım: 
Sayın Başkanvekilimizin, tarafsız, ağırbaşlı, parlamenterlere karşı çok ciddî, seviyesine uygun ha
reket etmesi lazım ve burada, parlamenter arkadaşlarımızla, âdeta kavga eder durumundan çıkma
sı lazım. Biraz derin nefes alsın, şöyle rahat otursun, başka şeylerle uğraşsın; yani, hatiple veya laf 
atan arkadaşlarımızla, böyle, kavga eder havadan vazgeçsin. Tabiî, bu arkadaşımız, aynı zamanda 
bakanlık yaptı, daha ağır olması lazım. 

İkinci husus, Sayın Bakan arkadaşımız, birden, makamını, başka bir arkadaş üzerinde kullan
ma hevesine kapılıyor; "Ben, Maliye Bakanıyım, senin üzerine Maliye Bakanlığının müfettişlerini 
gönderirim, evraklarını incelettiririm, senin vergi kaçakçısı olduğunu ortaya çıkarırım..." Ne de
mek bu?!. Ne demek?!. Burada kabadayılık olmaz arkadaş. Herkes görevini bilsin. Sayın Bakan, 
burada sorulan soruya cevap verir, oturur. Onun dışında, kimseyi tehdit edemez. 

Değerli arkadaşlar, bundan sonra, şu konuyu arz etmek istiyorum: Neden geldi ek bütçe; 1995 
yılı bütçesi, öyle bir hazırlandı ki, açıklarla dolu bir bütçe, memura verilecek zam hesaplanmamış, 
sözleşmelilere verilecek zam hesaplanmamış; gelen bütçe, açık bir bütçe. Ben, Sayın Bakana, bu 
bütçe görüşülürken, "Sayın Bakan, burada 'memurlara zam vereceğim' diyorsun; ama, bu memur
lara zammı nereden vereceksin" diye sorduğum zaman, Sayın Bakan "bu bütçeden verecek bir ku
ruş paramız yok; ancak, yeni kaynaklar bulacağız" dedi. "Nereden bulacaksınız" dedim "vergi ve
ya çeşitli kaynaklar arayacağız" dedi. Yani, memura zam verilmesi gerektiğini biliyor; ancak, bu, 
bütçeye yansımıyor. 

Arkadaşlar, bütçe ne demek; bu devlet, bir yıl ne yapacak, nereden nereye geleceğiz, memu
run maaşı ne kadar artacak, ne kadar yol yapacağız -Sayın Başol da, burada "çok yol yaptık" diyor, 
nerede yol var- ne kadar işsize iş bulacağız... Bu bütçe, bir plandır, bir programdır; yani, borç öde
yeceğim veyahut da ödeyemezsem borç alacağım bütçesi değil. Türkiye, bir yılda ne kadar ileri gi
decek; yani, bir yıl sonra, köylünün geliri ne olacak, memurun geliri ne olacak, işçinin geliri ne ola
cak, sanayi ne olacak, eğitim ne olacak, ne kadar ileri gideceğiz... Bütçe budur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Madde üzerinde konuşacak mısınız?!. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Sayın Başkan, burada biraz evvel bunu açıkladım. 
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BAŞKAN - Sayın Erdal, hangi madde üzerinde söz aldığınızı, tahmin ederim biliyorsunuz, 
bilmemeniz mümkün değil; eğer, madde üzerinde konuşacaksanız, size istediğiniz kadar söz vere
ceğim efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Şu sözünüz dahi size yakışmıyor Sayın Başkan. Şu sözünüz 
dahi, sizin, taraflı olduğunuzu... 

BAŞKAN - İthamda bulunuyorsunuz; ama, şurada, Riyasetin de birtakım görevleri ojduğunu 
unutmamanızı istirham ederim. Yani, bir arkadaşımız çıkıyor 15 dakika konuşuyor ve söz aldığı 
maddeyle ilgili konuda ağzına tek kelime almıyor. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla)-Sayın Başkan, şu konuşmaya gerek yok. Lütfen... 

BAŞKAN - Ben ne yapayım yani! O zaman, herkes buraya çıkar, istediği zaman istediği şeyi 
konuşur. Olmaz ki!.. 

Bakın ne diyorum; madde üzerinde konuşacaksanız, ne kadar süre istiyorsanız vereceğim. İna
nın... Ne kadar istiyorsanız... Ama, hiç ilgisi olmayan şeyi konuşursanız da... Yani, bir usulü var, 
bir nizamı var... t 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Sayın Başkan, mikrofonu açar mısınız... 

BAŞKAN - Ne kadar süre istiyorsunuz? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Fazla konuşmayacağım... 

Sayın Başkan, mikrofonu açar mısınız.;. Arkadaşlar, bizim Sayın Başkan, orada ne okuyor bil
miyorum. Bakın, 4 üncü maddede "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer" deniliyor. Arka
daş, yürürlüğe girdiği zaman, bu zamları karşılayacak meblağı nereden bulacaksın, nasıl bulacak
sın; eksiğin var, düşünmüyorsun etmiyorsun" dediğim zaman, zaten, bu maddeden bahsediyorum 
ben. Deminden beri konuştuğum neydi; eğer, zamanında, 1995 yılı bütçesi hazırlanırken, memura 
vereceğin bu zammı düşünseydin, bugün, bu ek bütçe gelmez ve "Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer" maddesi de olmazdı. Zaten, bizim konuşmamız, bu maddeyle ilgili Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, gönül isterdi ki, bu yayım tarihi, ta 1995 yılının başında başlasın. Siz, 
15.11.1995 tarihinden itibaren zam veriyorsunuz. Şu maddede "memura, sözleşmeliye, verilecek 
bu zamlar, ta 1995 yılının birinci ayında başlar" deseydiniz, daha güzel bir yayım tarihi olurdu; 
ama, siz, uğraşa uğraşa getirdiniz, nihayet, 15 Kasımda memura zam veriyorsunuz. Tabiî, yürürlük 
tarihi de, Sayın Cumhurbaşkanının tasdikinden sonra olacak. 

Arkadaşlar, böyle, günlük hesaplar olmaz; yıllık bütçeyi, bir yıllık ne lazımsa, o şekilde hesap 
edip, hazırlamak lazım; ama, maalesef, bu Hükümet.., 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Sözümü bitiriyorum efendim. 

Sayın Başkan, herhalde, biz konuşunca, buradaki mikrofon aşınıyor. 

BAŞKAN - Efendim, 5 dakika süre verdim; ayrıca, 2 dakika ek süre verdim; bir daha 2 daki
ka ek süre verdim. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, söz süresi bitiyor, mikrofonu, tekrar açı
yorsunuz, tekrar açıyorsunuz... Süresi kadar konuşsun. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Tabiî, verilen zamlardan dolayı, Hükümete teşekkür ediyo
rum; yani, bu zamlar, seçim için verilse bile, az da olsa, memurlarımıza, çalışanlarımıza faydalı 
olacaktır.' 

- 4 2 2 -



T.B.M.M. B : 2 3 4 .11 .1995 0 : 3 

Teşekkür eder, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bence, süreyi hiç uzatmayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Feyzi İnceöz; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. • 

RP GRUBU ADINA AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
tabiî, bu madde hakkında, milletvekilimiz, neler konuşacak diye merak ediyorsunuz ve Sayın Baş
kanımızın, madde hakkında konuşacak mı konuşmayacak mı şeklinde endişeleri var. Ben, peşinen 
söylüyorum "Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür" ibaresi.üzerine konuşacağım. Ben di
yorum ki, bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütemez. Bunu ispata çalışacağım ve bunun de
lillerini ortaya koyacağım. . 

Değerli arkadaşlar, 1995 yılı bütçesi tahminlerinizi aştı; bunu itiraf ediyorsunuz. Tabiî, ülke 
yanlış idare edildi; bunu da itiraf ediyorsunuz. Rantiyeyi teşvik ederek, rant gelirleriyle üretimi en
gelleyerek ve de şantiye hizmetlerini de göz ardı ederek, mevcut olanları da elden çıkararak ülke
yi bu noktaya getirdiniz. Yani -bir atasözü var "ayağını yorganına göre uzat" diye-yorgana göre 
ayak uzatılmadığı için, işte, şu anda önümüze getirilen teklifle de siz bunu yapmaya çalıştınız. 

Değerli arkadaşlar, yine, faizden vazgeçilmediği için, şu noktada, bu tasarıyla, bu ilave hü
kümleri getirecek şekilde huzurumuza geldiniz. Yine, genel gerekçede "...fiyat artışları ile faiz 
oranlarındaki gelişmeler bütçede yer alan borç faizleri harcamalarını da artırmıştır. Eködenek ihti
yacının en önemli nedenini borç faizi harcamalarındaki artışlar teşkil etmektedir" diyorsunuz. 

Sayın Çiller, zaten, bunu, bir birbuçuk sene öncesinde itiraf etmişti; gazetelere milyarlarca pa
ra ödeyerek, çarşaf çarşaf ilan verip, belli bir medyayı da teşvik ederek ki, bunu zaman zaman ya
pıyor; bu konulara girip madde üzerinden uzaklaşmak istemiyorum; ama, yine, konuyla ilgili ola
rak "aldığımız vergiler faize ve dışborca gidiyor" demişlerdi. 

Değerli arkadaşlar, Maliye Bakanı neden yürütemez sualini tekrar tekrar soracağım. Burada, 
seçim tarihini belirledikten sonra, belirli kesimlere zamları şimdiden ilan ettiniz. Nasıl ki, tövbe ka
pıları kapandıktan sonra, tövbe etmenin kapandığı, o imkânın verilmediği bir an vardır; siz de, ar
tık, geri dönülmez bir yola girdiğiniz için ve de seçim ortamına girdiğiniz için; yine, zamları, se
çim sonuna saklayarak, devletin ve milletin, iktisatlıca, hiç israf etmeden kullanılması lazım gelen 
paralan, belirli kesimlere çarçur edildikten sonra; yorgana göre ayak uzatma örneğinde olduğu gi
bi, yine, ayak, yorgana göre uzatılmıyor. 

Personele veriyoruz; devlet memurlarımız mağdur; takdirle karşılıyoruz. Elbette, şu anda, dev
let memurlarımız büyük bir sıkıntı içerisinde. Bugün, 4 ilâ 10 milyon arasında maaş alan çeşitli ka
demedeki memurların sayısı hiç de az değil; milyonlara baliğ. Ülkenin şartları belli; 4 veya 5 kişi
lik bir ailenin, ideal ölçülerde -bir doktor olarak söylüyorum- sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi 
içirt, 18 milyon lira, sadece mutfak masrafıiçin gerekli. Altını çiziyorum, 18 milyon lira; ki, bunla
rı, işçi konfederasyonlarının rakamlarından tespit ediyoruz, bilimsel rakamlar bunlar, değerli arka
daşlar. Tabiî, yıllarca et göremeyen, protein açısından noksan beslenen bu insanlarımız, üzülerek 
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ifade ediyoruz ki, vücutlarında savunma gücü azaldığı için, hastalanıyorlar. Tabiî, lafın akışı içeri
sinde buraya giriyorum değerli arkadaşlar. Bakın, personele, yani, kamuda çalışan memurlarımıza 
getirmeyi düşündüğünüz zamlarla bile, ideal ölçüleri sağlamış olmayacaksınız. Yine, onlara, hiç 
değilse ölmeyecek seviyede bir şeyler verilecek; ama, hiç yoktan iyidir. 

Peki, SSK ve Bağ-Kur'a yapılacak transferler ve savunma ve güvenlik hizmetlerine ilave ta
lepler için eködenek... Gerekçenizde bunu da belirtiyorsunuz. Maliye Bakanı olarak, tabiî, bu ekö-
dehekle, ihtiyaç sahibi olan bu kesimlere yönelik bir süs payı veya hiç değilse, şu seçimlerde biraz
cık reaksiyonlarını azaltmak bakımından, devletin kesesinden bir ulufe olarak dağıtacaksınız; ama, 
bitiyor mu değerli arkadaşlar; sadece bu kesim mi var rahatsız olan... 

Değerli arkadaşlar, şu anda, emeklinin, esnafın, hele hele köylünün perişan edildiğini de gö-
zardı etmeyelim. Nüfusumuzun yüzde 45'i köylerde yaşıyor. Bunlar, millî gelirin yalnız yüzde 
15'ini alıyor. Önce köylüden oy alındı, yetki alındı; ama, dört yıldır köylü mahvoldu, perişan oldu. 
Mazota, gübreye zam yapıldı; köylü, çiftçi toprağını ekemez, ektiğini biçemez oldu; biçtiği, mete
lik etmez oldu. 

Değerli arkadaşlar, köylü cephesine bir baktığımızda; 27 bin köyün içme suyu için bütçeden 
ayrılan para sadece 900 milyar liradır. Ancak, opera ve baleye ayrılan para ise -ki, bunu tekrar tek
rar gündeme getirmek lazım- 1,8 trilyondur. Yani, 27 bin köyün içme suyu için ayırdığınız para, 
opera ve baleye ayırdığınız paranın sadece yarısı kadardır. 

Değerli arkadaşlar, bu para çarçur edildi; yorgan-ayak hikâyesi benzetmesini burada da unut
mayalım. 

Sayın Başkan, müdahalenize gerek kalmadan, inşallah, süremde konuşmamı bitireceğim; an
cak, zamanımın ölçüsü içerisinde biraz da esnaf konusuna değinmek istiyorum. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Süreniz 5 dakikadır, sürenizi aştınız. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - 10 dakikadır; grup adına konuşuyorum Sayın Müftü-

öğlu; hakkımı kullanıyorum; lütfen, tahammül buyurun; zamanımı almayın. 
BAŞKAN - 10 dakikadır, grup adına konuşuyorlar. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - 5 dakikadır süresi; grup adına arkadaşı konuştu. 
BAŞKAN — Hayır, hayır; diğer maddede konuştular. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, esnaf çok perişan vaziyettedir. Es

naf için bir şeyler düşünülmüyor. Perişan vaziyetteki esnafa hiç değilse, teselli mahiyetinde veya 
onları ayakta tutacak şekilde, bir serum takma ölçüsü içerisinde bir ödenek ayrılmalıydı; bu, ayrıl
madığı için, elbette onlar da perişan olacaklardır. 

Değerli arkadaşlar, işte, yine diyorum ki, Maliye Bakanı bunu yürütemeyecek; çünkü, burada, 
üzelerek ifade ediyorum... 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Üzülme... 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) -Değerli arkadaşım, Sayın Türkoğlu, içim yanıyor... 
Bakın, Maliye Bakanı bu parayı adil bir şekilde dağıtmayacak. Tokatımdan örnek veriyorum; 

bizim belediyelerimize çay kaşığıyla verirken -yani, Refah partili belediyelere- ANAP'lı belediye
lere biraz daha tolerans; işte, kaşıkla... (ANAP sıralarından "hayır, hayır" sesleri) Size de mi yok?.. 
Peki efendim... 

Bakın, Tokat'tan rakam veriyorum: Belde belediyelerimize, bir sene sekiz ay müddetince gön-, 
derilen para, sadece 70 milyon lira; ama -altını çiziyorum ve çarpmadım- değerli arkadaşlar, 
DYP'li belediyelere de ayda 300'er milyon lira para gitti. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Rica ettik; Çınarcık'a 200 milyon istedik; vermedi
ler. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Ben, Sayın Maliye Bakanından birkaç sefer rica ettim; 
o da sus payı olarak bu kadar parayı verdi. (DYP sıralarından "maddeyle ilgili konuş" sesleri) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Biz hiç alamadık; sen yine almışsın. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, madde hakkında konuşuyorum. 
Sayın Maliye Bakanımız da buradalar; sus payı olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Çok özür diliyorum; ama, 2 dakika lütfeder misiniz 
efendim... 

BAŞKAN - Buyurun. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Çok özür diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, bakın, kendileri de buradalar, çok sevdiğim arkadaşımdır; komisyondan da 
arkadaşımdır; sus payı olarak bu paralar verilmiş ve adaletlice dağıtamayacağı için... İşte, örnekle
ri de ortada... İşte, madde hakkında konuşuyorum, "...Maliye Bakanı yürütür" deniliyor; ama, Ma
liye Bakanı yürütemez. Niye; şahıs olarak yürütebilir; ama, sizin zihniyetiniz yürütemez. Neden; 
çünkü, anlattığım, bu örnek partizanca bir örnektir. Bu sözü, tek tek söylüyorum, sadece komünist 
ülkelerde gözüken bir uygulamadır bu. Bunu neden söylüyorum; eğer komünist partisine kayıtlıy-
san, orada üyeysen; ancak o zaman onlardan istifade edersin ölçüsünü buralara da yansıttığınız için, 
protesto ettiğim için ve tenkit ettiğim için söylüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bunlar yanlıştır, hangi parti yaparsa yapsın, yanlıştır. İnşallah, iktidara gel
diğimizde, biz de yaparsak yanlıştır bunlar ve Allah'ın izniyle yapmayacağız. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Geldiniz de yapmanız mı kaldı?.. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, tabiî, ben sözlerimi fazla uzatma
dan; noktalamak istiyorum. 

Bakın arkadaşlar, yine, bazı ilçeleri vilayet yapacaksınız. Bunlar için de giderler olacak, bun
lar için de... Tabiî, sadece kararnamesini çıkaracaksınız... 

BAŞKAN-Toparlayınız, süreniz bitiyor Sayın İnceöz. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) - Son noktayı koyuyorum efendim. 

Bakın, Tokat'ta, Zile, Turhal, Niksar, Erbaa, il olabilecek kapasitede yerler; ama, bunların hiç
birisi teklifte yok; ama, ondan sonra, götürüyorsunuz, bir kasaba bile olamayacak yerleri il yapma
ya çalışıyorsunuz. Bunları, teklifte bile göremiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, şu açıkladığım gerekçeler doğrultusunda, Maliye Bakanı bu kanunu yürü
temez. 

Hepinize saygılar sunuyorum; teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın İnceöz. 

Sayın Ünaldı?.. Yok. 

Sayın Erdal?.. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamalanmıştır. 

Efendim, milletvekillerimizden Sayın Uluç Gürkan lehte, Sayın Halit Dumankaya da aleyhin
de, oyunun rengini belli etmek üzere söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Gürkan. 

H: ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette, devleti, devle-» 
tin maliyesini durduracak değiliz. Bu konuda, vereceğimiz oy bakımından bir tereddüt yok; ama, 
burada, biraz önce yapılan bir haksızlığı da, bu vesileyle vurgulamak, üzerinde durmak istiyorum. 
Bir önerge verdik; memur maaşlarında yapılacak artışın, hiçbir memur için yüzde 60'tan daha aşa
ğı olmamasını önerdik. 

Başkanlık Divanı, bu önergenin işleme konulması konusunda tereddütlü olduğunu ifade etti ve 
Komisyona sordu, Komisyon da Anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek bu önergenin işleme ko
nulmasını önledi. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu önergenin Anayasaya aykırı olması için gider artırıcı olması la
zım. Gider artırıcı olması için de, şu yasa tasarısında ve bağlı cetvellerde, Hükümetin, aldığı yetki 
kapsamında, memur maaşlarında öngördüğü artışın ne olduğunun belli olması lazım. Böyle bir be
lirlilik yok. "Önemli bir artış olacak" deniliyor. Nedir bu artış?,. Bu artışın karşılığı gibi görülebi
lecek, yorumlanabilecek, hiçbir ayrıntısı olmayan, 380 trilyon liralık da bir ek ödenek var. 

ALGAN HACALOĞLÜ (İstanbul) - Yüzde 80 ilâ yüzde 54 arası... ' 

H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Efendim, yasada yok. Yani, ben, sizin, şu kürsüden söyle
diğiniz beyana inanmak, onu yasa yerine kaim etmek zorunda değilim. Nedir vermek istediğiniz ve 
bizim yüzde 60'Iık önerimizi gider artırıcı saydığınız, yasaya geçmeyen kafanızdaki olay ne; bunu 
bilmiyoruz. , 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - 100 trilyon... 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Yasada yazmıyor. Yani, oradan laf atmakla, lütfen, bir şey 

kanıtlamaya çalışmayın. Bağlı cetveller burada, yasanın maddeleri burada; hiçbir şey yazmamışsı
nız. Onun için, Anayasaya aykırılık iddianızın mesnedi yok. Bu haksızlığı vurgulamak istiyorum. 

Ortada, birkaç hafta önce, Sayın Maliye Bakanının yaptığı bir basın toplantısı var; ona ekli cet
veller var. Şuraya getirseydiniz; biz de bakardık; içinde bir ayarlama yapmak üzere, daha iyisini 
oluşturmak üzere, giderleri, ödenekleri artırmamak biçiminde bir öneri geliştirirdik ya da geliştire-
mezdik; ama, hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yokken, memur maaşlarıyla ilgili bir düzenleme 
önergesini, Anayasaya aykırı iddiasıyla işleme koymamak, haksızlıktır; memurlara haksızlıktır, bi
ze haksızlıktır. 

Bakın, olmayan hesabınıza, ben, bir hesap getireyim. 380 trilyon lira ek ödenek diyorsunuz... 
Benim hesaplarıma göre, devletin resmî rakamlarından ürettiğim verilere göre, 300 trilyonunu, ge
çen yıl, 5 Nisan öncesi ve sonrası uyguladığınız yanlış faiz politikası nedeniyle, ek faiz yükü diye 
rantiye sınıflarına dağıtacaksınız. Sigorta kurumları ile devlet memurlarına getirdiğiniz zam nede
niyle de, şu hesaba göre, yüzde 53 ya da 54 ortalamaya göre, 50-60 trilyon liralık bir ek yükünüz 
var; gerisi nereye gidecek, merak ediyorum. O yüzde 60'lık artış, pekâla, bizim önergemiz çerçe
vesinde, 380 trilyon liranın içerisine sıkışırdı; bir eködenek artışrolmazdı. 

Bu vesileyle, bu haksızlığın altını çizerkçn; eködeneğin hayırlı olmasını diliyor; aynı zaman
da da, Hükümeti, seçime gideceğim duygusuyla dahi olsa, işleri sermemesini, böyle teklifler geti-

- 4 2 6 -



T.B.M.M. B : 2 3 4 .11 .1995 0 : 3 

recekse, şurada oturulan koltuklardan atılan laflarla tamamlanmayacak, yasaya yazılacak ciddiyet
te getirilmesini diliyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Bursa) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Bursa) - Sayın Başkan, 
biz, açıklama yapmıştık; yalnız, konuşmacı arkadaşımız, yine, önergesi üzerinde iddiada bulunu
yorlar; bilgi vermek bakımından söylüyorum. 

Memurlara yapılacak artışların yüzde 60'tan az olmamasını önermektedir. Bu, şunun için Ana
yasaya aykırıdır ve gider artırıcıdır: İlan edilen memur maaş artışlarında da görüleceği üzere, az 
maaş alan ve memurların büyük çoğunluğunu oluşturan düşük dereceli memurların artış oranları 
yüzde 60'm üzerinde olup, yüzde 72,3'e kadar çıkmaktadır. Bu nedenle, öneri, daha çok, yüksek 
maaş alan memurlara yöneliktir. Mevcut sistem içerisinde, sadece yüzde 60'ın altında kalan maaş
ları artırmak mümkün değildir. Tüm memurların maaşlarında yüzde 20 artış yapılması ise, 1995 yı
lında 12 trilyon, 1996 yılında da 100 trilyon ek yük getirmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. , . ' . ' . 
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, yasada yok bunlar. 

BAŞKAN - Tamam efendim. 

Sayın Dumankaya, buyurun. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Aleyhinde söz istemiştir; hakkıdır efendim. 

Sayın Dumankaya, biliyorsunuz, İçtüzüğümüz,sön sözde "çok az olmak üzere söz verilir " der; 
size 3 dakika süre veriyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, ilk defa, burada, 3 dakikalık bir söz veri
liyor. Bugüne kadar 5 dakikadan aşağı söz verilmediği için, sizi protesto ediyorum ve bu kürsüden 
ayrılıyorum! (ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve CHP sıralarından alkışlar |!]) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. . 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın şeklini belirlemek üzere oylarınıza başvuracağım. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; oylama bu şekilde yapılacaktır. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan arkadaşlarım, beyaz bir kâğıda, adını, soyadını, seçim 
çevresini yazmak, oyunun rengini belli etmek ve imzalamak suretiyle oy kullanabilirler. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) . i . 
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3. - 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının 
Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 892) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 281 inci sırasındaki, 892 sıra sayı İr, T 996 Ma
lî Yılı Genel ve katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve 
Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Sayın milletvekilleri, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunaca
ğım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
Sayın Ayhan, süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Sayın Ayhan, kısa konuşmanızı rica edeceğiz. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Başımın üzerine ricanız; ama, o kadar kötü kanunları çıkarmak 
için, bizi sabahlara kadar burada çalıştırdınız; bazı şeyleri söyleyelim.hiç olmazsa, size bazı şeyle
ri anlatamadık, maalesef miyop oldunuz, iktidar hırsı sizi miyop etti; ama, millet duysun, seçimde 
değerlendirsin; onun için, burada söyleme durumundayız. 

DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Millet seyrediyor, sizi değerlendi
recektir. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, evet, seçimde millet size gözlük dağıta
cak. Şahsınıza hürmetim var, hepinize hürmetim var; ama, biz burada milletin vekiliyiz, millet kan 
kusarken, millet azap çekerken, biz burada gerçekleri söylemezsek, bize ödenen maaşlar helal ol
maz. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; 1996 yılı için getirilen geçici bütçenin müzakerele
rinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Aslında, bu, geçici bütçe falan değil; 1996'nın ilk dört ayında, tahsilat ve harcama yetkisi ver
mektir Hükümete. Zira, bütçe, gelirleri, giderleri, harcama yerleri, kaynaklarıyla bir mufassal bel
gedir -böyle bir belge elimizde yok- beş altı maddeden mürekkep bir yetki belgesidir, tahsilat ve 
harcama için. 

Tabiî, aslında, bu Hükümetin, geçici bütçeyi de, daha önce görüştüğümüz ekbütçeyi de getir
meye hakkı yok. Niye; bu Hükümetler (DYP-SHP Hükümetleri) dört yıldan beri memleketi iflas 
ettirdi; memleketi idare kabiliyeti olmadığını ortaya koydu; dört yılda memlekete felaket getirdi; 
teslim aldığı yüzde 60 enflasyonu, yüzde 150'yc çıkardı, halen yüzde 90 seviyesinde seyrediyor. 

Biraz evvelki konuşmamda arz ettim; 2,7 katrilyon olan 1996 bütçesinin 1,5 katrilyonu, içeri
deki ve dışarıdaki faizcilere gidecek. 

(1) 892 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

- 428 -



T.B.M.M. B : 23 4 .11 .1995 O : 3 

Milleti vergiyle ezdi; millet inim inim inliyor; bir an evvel şu sandığa gitsem de, bu işi bitir-
sem diyor. 

Muhterem arkadaşlar, bakın, biraz evvel, ekbütçeyi konuşurken önergeler verdik memurlar ve 
muhtarlarla ilgili. Aslında, ekbütçeden 200 trilyon faize gidecek; bunu kısarsınız da memura ve
rirsiniz; bunu kısarsınız da muhtara verirsiniz; bu kaynakları faizcilere buluyorsunuz da niye me
murlara bulamıyorsunuz; niye muhtarlara bulamıyorsunuz. Bizim teklif ettiğimiz önergeleri bura
da okumadınız; Başkanlık Divanı okumadı Anayasaya aykıdır diye. Önergelerin mahiyeti şuydu: 
Ne teklif ettik orada; memur zammının, en az, 1995 yılındaki enflasyon mertebesinde olması gere
kir; memurun kayıplarının karşılanması gerekir dedik. Ne teklif ettik orada; muhtarlar, bir köyü 
idare eden insanlardır; bunlara ödediğiniz para, çay parası dahi değildir; gelin, bunları asgarî ücret 
seviyesine çıkarın, muhtarlar asgarî ücret seviyesinde maaş alsınlar, hizmet etsinler dedik. Niye bu
nu teklif ettik; zira, bugün, köyleri idare eden muhtarlardır; iki üç köy birleşip belediye olduğu za
man, o muhtar oraya belediye başkanı oluyor, o iki bin nüfus için her ay 200-300 milyon para ge- • 
liyor ve o parayı da, birsürü memura, müstahdeme dağıtıyor. Halbuki, biz, eğer, muhtarlara asgarî 
ücret seviyesinde de olsa bir maaş versek, köye hizmette daha şevklendiririz. 

ilaveten, biraz önceki konuşmamda dedim ki; bak, biz, 1995 bütçesinden, belediyelere 107 
trilyon para veriyoruz; iyi kullanılıyor, kötü kullanılıyor; ama, köylere ayırdığımız yatırım parası, 
sadece 5 trilyon; 107 trilyon memleketin yarısına, 5 trilyon memleketin yansı olan köylere ve bi
raz evvel rakamları arz ettim; köy yollan -290 bin kilometre- çamurdur, tozdur; 20-25 bin köyün 
içme suyu yoktur; manzarai umumiye bu; ama, bunlara ait hiçbir tedbiri de, dört seneden beri al
madınız. 

Muhterem arkadaşlar, memleketi batırdı bu DYP-SHP (CHP) Hükümeti. Bak, hayvancılık 
battı; Türkiye etini dışarıdan getiriyor; Türkiye şekerini dışarıdan getiriyor; Türkiye buğdayını dı
şarıdan getiriyor. Ben, geçenlerde, bir besiciyi ziyaret ettim "40 baş hayvanla başladım, 10 başa 
düştüm; sermayemi yiyorum" diyor; hayvancılığın hali bu; sütçülüğüyle, et sektörüyle, bütün sek
törleriyle baktığınız zaman, köylü perişan olmuş. Şimdi, köylerden oy bekliyor Sayın Başol; inşal
lah, 25 Aralıkta görüşürüz; köylerden oy mu alacaksınız, hava mı alacaksınız, onu, o zaman, inşal
lah, beraber göreceğiz. 

ALİ ESER (Samsun) - Sataşma var Sayın Başkan... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, siz, bu devleti, bu milleti idareye ehil 

değilsiniz. Bakın, buradan, yine böyle bir gece baskınıyla acele bir kanun geçirdiniz. Sayın Başba
kanın beyefendisinin iflas ettirdiği İstanbul Bankasının personelini SSK'ya devrettiniz. Bakın, 
muhterem arkadaşımız Mehmet Elkatmış Bey, KİT Komisyonu Üyesi olarak, SSK'ya, "bunun si
ze maliyeti nedir" diye soru sordu. SSK Genel Müdürlüğünün cevabını aynen okuyorum; buyurun, 
dinleyin: 

"Sayın Mehmet Elkatmış, 

Nevşehir Milletvekili, 

KİT Komisyonu Üyesi. 

İstanbul Bankası personeli, Sosyal Sigorta Sandığı Vakfının, Sosyal Sigortalar Kurumuna dev
ri sonucu ortaya çıkan 17,7 trilyon (yani, yuvarlak hesap 18 trilyon) liralık yükün tamamı Hazine 
tarafından karşılanmaktadır. Bu devir dolayısıyla, SSK herhangi bir yük altına girmemiştir." Yani, 
vergi mükellefleri bunu ödeyecek demektedir. İşte, siz, Hazineyi böyle iflas ettirdiniz; siz, KİT'le
ri böyle hatırdınız. (RP sıralarından alkışlar) 
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Bakın, elimizde rapor var, burada; yetkili kurumların hazırladığı, her yönüyle ciddî bir rapor
dur. Bugün, Batı Avrupa'da kömürün tonu 170 dolara mal oluyor, bizim TTK'da 70 dolara mal 
oluyor; ama, kömür ithalatçılarını zengin etmek için, o iktidar, bu iktidar, işte bu kömür işletmele
rini, KİT'leri hatırdınız. Bütün kurumları böyle hatırdınız. Bir taraftan, milletin 70 yılda kurduğu 
kurumları, fabrikaları hatırdınız, öbür taraftan, bunları bir de holdinglerin bankalarına götürdünüz, 
teslim ettiniz, bir de faizle somurttunuz, işte, manzarai umumiye bu. 

Biz, bu Hükümetin nesine güvenelim; geçici bütçesine mi; öbür bütçesine mi... Bu Hüküme
tin hiçbir şeyine güvenmiyoruz. Bu Hükümetin yapacağı, inşallah, en hayırlı iş, yarın güvenoyu 
alamayarak, kenarına çekilip gitmektir. 

Biliyorsunuz, muzur olan bir şahsiyet, muzurluğuyla ilgili, bir alime sormuş, "ben ne yapa
yım" demiş; "senin için en hayırlısı, ikindiye kadar uyumaktır" demiş. "Niye?" demiş. "Hiç olmaz
sa, halk senin şerrinden masun olur" demiş. (RP sıralarından alkışlar) Onun için, bu Hükümetin ya
pacağı en hayırlı iş, yarın emâneti Meclise iade etmektir. İnşallah, milleti seçime götürecek bir hü
kümet tekrar gelecektir. 

Muhterem arkadaşlar, hiçbir şey söylemeye hakkınız yok; çünkü, fotoğraf ortada, dört yıl ev
vel teslim aldığınız Türkiye Cumhuriyetini, bugün, tefecilerin eline teslim ettiniz, faiz batağına ge
tirip sapladınız. Şimdi apar topar AT'a (Avrupa Topluluğuna) gireceğiz, gümrük birliğine girece
ğiz diye telaş ediyorsunuz, aman bizi kurtarın diye, yandık bizi kurtarın diye. Niye; artık, bu zihni
yetin, Türkiye'de iktidar hakkı kalmadı ki, elli yıldan beri, Tarizimattan beri, memleketi ne hale ge
tirdi bu zihniyet; Jöntürklerden başladı, Osmanlı Devletini yıktı, siz de, maşallah, cumhuriyeti ku
ran nesillerin, kanıyla canıyla kuran nesillerin, bu Türkiye Cumhuriyetini de bugün, borç batağına, 
faiz batağına soktunuz, Çekiç Güç'e teslim ettiniz, bir taraftan da Avrupa Topluluğuna teslim ede
ceksiniz. Biz, sizin neyinize güvenelim... 

Bak, bu Başbakan, 1995'te 5 Nisan kararlarından sonra "tamam, ekonomi düze çıkacak, ta
mam, dışticaret düze çıkacak, 14 milyar dolar dışticaret açığı Türkiye için felakettir" dedi. 

Şimdi, bak, burada rakamlar var, işte, ağustos ayı itibariyle dış ticaret rakamları var elimizde. 
Dışticaret açığı; ağustos sonu itibariyle, 8 milyar 43 milyon dolar, ithalat 21 milyar 537 milyon do
lar, ihracat 13 milyar 493 milyon dolar. Nereye gidiyor yıl sonu itibariyle... Aralık sonu itibariyle, 
göreceksiniz, 13-14 milyar dolar, yine, dışticaret açığı olacak. 

Şimdi, koşa koşa, bu açık yetmiyor gibi, bir de orta ve küçük sanayii çökertmek için, canıyla, 
bütün varlığıyla, gayretiyle, gözünün nuruyla, şu elin gâvurundan gelen şu makine Türkiye'de ya
pılsın diye sağına bakıp, soluna bakıp onu imal etmek için gayret sarf eden insanlara dört yıl hapis 
vereceksiniz, l milyar para cezası vereceksiniz, atölyesini müsadere edeceksiniz. Niye; Avrupalı 
ağabeyleriniz, size bu emri verdi. (RP sıralarından alkışlar) 

tşte, Türkiye'ye getirdiğiniz düzen bu muhterem arkadaşlar. Bu düzen çıkmaz... 

Bakın, burada, İstanbul Sanayi Odasının neşrettiği bir rapor var -almayanlara tavsiye ederim, 
özel bir sayı olarak çıkarmış- ne söylüyor burada; on yıldır, 1982'den 1983'ten beri, Türkiye'de ta
kip edilen bu kapitalizme, bu rant gelircilerine, bu faizcilere Türkiye'yi cennet, halka cehennem ya
pan bu politikanın neticesini veriyor. 

Bir taraftan, milletin ödediği vergileri götürüp, dışarıda, içeride faizcilere hortumla boşaltıyor
sunuz; öbür taraftan, öyle bir iktisadî vasat doğurmuşsunuz ki, bu vasatta üretim yapmak mümkün 
değil, tarım da mümkün değil, sanayi de mümkün değil. Memleketi batırmışsınız. Ben mi söylüyo
rum bunları; işte, rakamlar söylüyor. Bakın, Türkiye'nin en büyük 500 firmasının raporu sıramda-
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dır, göstereyim size. Bu da, o sayfanın fotokopisi. Ne görünüyor burada; bakın, görünen şu: Bu fir
maların, sanayi firmalarının faaliyetdışı gelirleri, yani, repo gelirleri giderek artmış. 1984'te kârla
rının yüzde 21'i repo geliri, faiz geliri, 1985'te yüzde 24, bir ara düşmüş 1987'de, yine artışa geç
miş, geçmiş şimdi -tebrik ederim bu İktidarı (!)" pik noktada; 1994 yılı için faiz gelirleri, firmala
rın-sanayi firmalarının-100 lira kârı varsa, 55 lirası repo geliridir. 

Millet de bakıyor ki, benim, askerden gelen, üniversiteyi bitiren gencim iş bulsun. Nerede bu
lacak zavallı garip! Niye; memleketin tasarruflarını hükümetler vergiyle emiyor, faize yatırıyor. 
Üretim yapacak olan özel sektör de, tabiî, üretim yerine, hadi bakalım faize gidelim diyor ve fon
larını repoda bonoda, tahvilde değerlendiriyor. 

Bu şartlarda kim yatırım yapar, soruyorum size. Yatırımcı, arsa alacak, bina yapacak, makine 
alacak, usta bulacak, işçi bulacak, mühendis bulacak, tesisi kuracak, ondan sonra mal imal edecek, 
hammadde alacak, onu pazarlayacak, çekini senedini toplayacak ve onun tahsiliyle uğraşacak. Ni
ye bu kadar şeyle uğraşayım; kazandığımın yüzde 50'sini de Maliye gelip benden vergi olarak ala
cak; onun yerine, yatırayım bu paralan faize, nasıl olsa bunların vergisi sıfır, vergisi de yok, yat 
aşağı diyor. 

İşte, memleketi bu hale getirdiniz; yani, sizin geçici bütçenize de, ek bütçenize de, hiçbir şe
yinize ihtiyaç yok; biran evvel çekin gidin. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) inşallah, ya
rın bu olacaktır muhterem arkadaşlar. ' 

Bakın, burada, bir holdingin -ismini vermeyeyim, cevap hakkı yok- sekiz on tane firması var. 
Memleketin en büyük holdinglerinden birisi. Şimdi, buna bakıyorum, bu holdingin altı aylık bilon-
çosu haziran ayı sonu itibariyle ne gösteriyor; holdingin bankası var, altı aylık kârı 9 trilyon; hol
dingin sanayi tesislerine bakıyoruz, en kabadayısı 1 trilyon, diğerleri 300, 400, 200, 100 milyar 
mertebesinde... Yani, sadece bankanın kârı 9 trilyon, sanayi tesislerinin, o dev tesislerin kârı, 100 
milyar, 200 milyar, 500 milyar, en kabadayısı 1 trilyon. İşte, memlekettin manzarası bu, muhterem 
arkadaşlar. 

Onun için, bu Hükümetin bunu düzeltmesi mümkün değil. Niye; bu Hükümetin içinde değer
li sosyal demokrat arkadaşlarımız da var; ama, ne olduysa bilmiyoruz, efsünlandılar dört,yıldan be
ri, memleketin kaynaklarını bu faizcilere sömürten zihniyete gelip teslim oldular ve bunun, artık çı
kışı yoktur muhterem arkadaşlar. Bunun çıkışı yoktur. Mutlaka bunun düzelmesi lazım. 

Bir memleketin iktisadî hayatının dengeli olması demek, o memleketin dışticaretinin açık ver
memesi demektir. Bir memleketin iktisadî hayatının dengeli olması demek, bütçesinin açık verme
mesidir; ama, gel gör ki, 1980'den beri Türkiye'de uygulanan iktisadî politikalar, bir vahşi kapita
lizm halinde, orta ve alt gelir gruplarını, işçiyi, köylüyü, memuru, esnafı, bütün çalışan kesimleri 
sömürmekte, bunları da götürüp içerideki, dışarıdaki para babalarına teslim etmektedir.. 

Şimdi, Sayın Başbakan ve ilgili bakan sık sık beyanda bulunuyor, efendim, şu kadar milyar, 
cumhuriyet tarihinde olmayan, mertebede döviz rezervimiz var diye.'Daha çok döviz rezervin olur 
senin merak etme, eğer bu kurtuluşsa... Nasıl olur; sen kurları biraz daha düşük tut, ihracatın kafa
sını kır, belini kır, faizleri biraz daha yükselt; adam markları dolarları getiriyor, yurtdışında, Avru
pa'da, Amerika'da, Londra'da parasına yüzde 5-6'ya, yüzde 8-10 faiz temin ediyorsa, buraya ge
tirdiği zaman, yüzde 80, yüzde 100, yüzde 400 faiz temin ediyor; tabiî, kur farkları ile vergisiz olan 
faiz, bono, tahvil gelirleri arasındaki büyük farkı cebine indirip götürüyor. Türkiye'yi soyduruyor
sunuz siz. Ondan sonra da, bu kadar pahalı getirdiğiniz bu sıcak dövizle elin gâvurunun malını it
hal ediyorsunuz; yerli yapan firmalara da "kafanızı kırarım, yapmayın; yaptığınız her mal için Av-
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rupa'ya, Amerika'ya, Almanya'ya lisans ödeyeceksin, knovv how ödeyeceksin, patent hakkı öde
yeceksin, bilmem ne hakkı ödeyeceksin; yoksa, sizi dört yıl hapsederiz" diye kanunla tehdit edi
yorsunuz. 

Bu politikadan bu memleket ne kazanıyor muhterem arkadaşlar; bu politika, sadece Türkiye'yi 
batırıyon 

Bakın, bugün 24-25 milyar dolar içborç var ve bu, kısa vadeli borçtur, idaresi fevkalade zor
dur, her an bir krize dönüşebilir. Takip eden arkadaşlarımız bilirler; son günlerde, son haftalarda, 
Hazine, devamlı faizleri artırıyor; niye; para bulamıyor. Ayrıca, 74 milyar dolar dışborcumuz var 
ve bu borçların yıllık servisi var. 1995'te, sadece borç servisi için, bu fakir milleti elin gâvuruna, 
Avrupasına, Amerikasına faiz ve borç taksiti olarak 600 trilyon para ödüyor. Benim Kırşehir'deki 
köylüm, Erzurum'daki köylüm, Diyarbakır'daki esnafım, çadırda yaşayan insanım, Edirne'deki es
nafım zarar da etse, senede 50-60 milyon vergi, hayat standardı vergisi, peşin vergi ödüyor; iflas 
da etse ödemeye mecbur; öbür taraftan, bu paralar toparlanıyor, içerideki dışarıdaki faiz babaları
na ödeniyor. Şairin dediği ifadeyle söylüyorum: "Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa; bir ki
şiye dokuz pul, dokuz kişiye bir pul." Yani, bunda adalet yok. 

Muhterem arkadaşlar, bir millet böyle idare edildiği zaman, Allah korusun, çöker. Osmanlı 
Devleti de zaten böyle çöktü; nice paşalar vardı, nice sadrazamlar vardı, nice başvekiller vardı; 
ama, sonunda çöktü, tarih sayfalarına gömüldü. Türkiye Cumhuriyetini biz güçlendirmeye mecbu
ruz. Bunun yolu, önce iktisaden güçlü olmaktır; üretimimizi geliştirmektir; sanayimizi geliştirmek
tir; teknolojimizi geliştirmektir; ama, görüyoruz ki, fevkalade bir gafletle, hiçbir zaman izahı müm
kün olmayan bir gafletle, memleket bir istikamete doğru sürükleniyor. Buna hakkımız yoktur. Siz
ler çok değerli milletin vekilleri olarak, bakan olmak için göndeirilmediniz, şu olmak için bu olmak 
için gönderilmediniz. Biz, milletin vekiliyiz; milletin hakkını savunmaya mecburuz; hükümetleri 
denetlemeye mecburuz... (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Toparlayınız Sayın Ayhan... 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Muhterem Başkan; zamanımı aşmayacağım. / 

Muhterem arkadaşlar, işte memleketin umumî manzarası budur. İnşallah seçimden sonra bu iş
leri toparlayacak bir iktidar gelecek; Refah Partisi gelecek ve inşallah kurtarıcı bir çoğunlukla ge
lecek. (RP sıralarından alkışlar) Memleketi bu badireden ve inşallah, bu musibet tatbikattan da kur
taracak. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum; hepinize hayırlı geceler diyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

2. - 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/937) (S. Sayısı : 
890) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 4061 Sayılı, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve 
(B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 890 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı, 20 ret oyuna 
karşı, 171 oyla kabul edilmiştir; sayılan oy sayısı toplam olarak 191'dir; memleketimiz ve milleti
miz için hayırlı uğurlu olsun. (Alkışlar) 

VI - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
3. - Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un kendisine sa

taşması nedeniyle konuşması • . . ' . . ; ' 
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BAŞKAN - Sayın Başol, Genel Kurulda bulunmadığınız sırada, sizi kastederek, Sayın Kapu-
suz tarafından "Sayın Bakan gözümüze baka baka yalan söylüyor" şeklinde bir ithamla karşı kar
şıya olduğunuz sebebiyle, sataşmadan dolayı söz istemişsiniz. 

Buyurun efendim. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; burada, bir konuşma yap
tım; bazı meseleleri orta yere koydum. Burada bulunmadığım bir sırada, Sayın Kapusüz, benim 
hakkımda bazı beyanlarda bulunmuş; bunu, size, zabıtlardan okumak istiyorum. 

Konuşmasında, malum fakir fukara edebiyatının sonunda "çiftçi, köylü zaten unutulmuş" di
yor; ilave ediyor: "Sayın Bakan aramızdan ayrıldı mı, bilemiyorum; ama, emin olun, on telefon gel
di. Biraz önce Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan yetkiliyi kınıyoruz; ya bunlar köyde yaşa
mamışlar ya da köylüyü bilmiyorlar. Eğer, bizim yolumuz asfaltsa, buyursun kendileri baksınlar..." 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Doğru söylemiş o yol için... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - "...eğer, bizim satmak istediğimiz buğdaydan, Ofis, bir gram 
buğday almışsa, gelsinler, biz, aldığımız paraları da onlara iade edelim. Hiç olmazsa, o kürsüde, 
gözümüzün içine baka^baka yalan söylemesinler" diyorlar. 

On seçmen, Sayın Kapusuz'a telefon etmiş -konuşmam ile Sayın Kapüsuz'un konuşması ara
sında, zannediyorum 15 dakikalık bir zaman aralığı yok - ve ne demiş; bizim yolumuz asfaltsa, 
gelsin görsün demiş. Ben, herkesin yolu asfalttır demedim. Ben, bu kürsüden ne söylediğimi bilen 
bir insanım. Sayın Kapüsuz'un doğum tarihine baktım, 1954... Ben o tarihten beri politika yapıyo
rum. O tarihten beri Tekirdağlılar bana güven duymuş ve ben, o tarihten beri de hiç yalan beyanda 
bulunmadım. 

AB İT KIVRAK (Konya) - Onun için devleti hatırdınız, bu faiz yüküne bulaştırdınız; tebrik 
ederiz!.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Bulunduğunuz yerden laf söylemeye benzemiyor o.„ 

ABİT KIVRAK (Konya) - İşte, Hükümet meydanda; 15 tane milletvekili var... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - . . . ve kanunların hiç görüşülmemesi gerekli olan son iki madde
sinde 20'şer dakika engelleme yapmaya da benzemiyor. Bu engellemeye, millet, cevabını verecek 
ileride, göreceksiniz... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Kahramanmaraş) - İşte bu yakışmadı size. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Beni, yalan beyanla suçluyor... Kim; Sayın Salih Kapusuz... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Vatandaş... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Vatandaş değil... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Vatandaş... 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Vatandaş değil... Bu, düzmece bir şey... Esas yalan beyan bunun 

içerisinde var. Aynen, bu yalan beyanı size iade ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Aslında, ben, Refah Partisine bir şey söylemedim. Refah Partisine söylediğim şuydu: Siz, faz
la engelleme yapıyorsunuz, İçtüzüğün size Verdiği hakkı suiistimal ediyorsunuz... Yine söylüyo
rum; buna cevap verin, buna... Ben, yol konusunda, Anavan Partisine söyledim ve onların sekiz se
nede. yaptığı yolu biz iki senede yaptık dedim; ama, onlardan bize cevap gelmedi. 

, . AHMET KABİL (Rize) - Yalan söylüyorsun, yalan!.. 
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REFİK ARSLÂN (Kastamonu) - Nerede sarı makineler?.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Onlardan itiraz gelmedi. 

AHMET KABİL (Rize)-O, yalan işte, yalan!.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Siz niye itiraz ediyorsunuz?.. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - İşte, manzarayı gör... 
HALİL BAŞOL (Devamla) - Burada, gerçekle hiç ilişkisi olmayan lafları söyleyeceksiniz; 

sonra, köylüye gideceksiniz; köylü de "bravo, iyi yaptınız, Meclisi çalıştırmadınız, gelin size oy ve
relim ve bu memleketi Meclissiz idare edin" mi diyecek? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Kahramanmaraş) - Diyecek, diyecek... 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Göreceksiniz... 

AHMET KABİL (Rize) - Şimdi yalan söylediniz. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Sayın Başkan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ABİT KIVRAK (Konya) - Önce sıralarına bak, sıralarına!.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Teşekkür etmek için bir dakika verir misiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Tabiî... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Baştan aşağı yalan söyledi, Sayın Başkan. 

HALİL BAŞOL (Devamla) - Sayın Başkan, Anavatan Partisi buğday paralarını hiçbir zaman 
peşin ödemedi dedim. Gidin, köylüye sorun; Halil Başol yalan mı söylemiş, doğru mu söylemiş!.. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, yerimden bir şey söyleyebilir miyim efendim? 

BAŞKAN - Buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Esas itibariyle, zamanı fazla israf etmek istemiyorum; sataş

madan dolayı söz hakkı doğmuştu bana; ama, sadece, buradan ifade etmek istiyorum. 
İsim veriyorum: Pınarbaşı'nın köyünden 2 muhtar; bir tanesinin ismi hafızamda kaldı, Ali Fu

at Tatlı... Diğer isimlerin hepsi sekreteryaya ulaşmıştır, bana intikal ettirildi. 

Bu sözü ben söylemedim, Sayın Bakan iftira ediyor demedim. Sadece, köylünün ifade ettiği 
meseleyi orada ifade ettim; birinci olarak söylemek istediğim bu. 

İkinci olarak, yine bir başka köylü vatandaşımız, televizyon izleyen bir kardeşimiz "biz, sat
mak istediğimiz halde, Ofise bir gram mal satamadık" demiştir. Urfası, Kayserisi, Türkiye'nin 
muhtelif bütün yerlerinde, Toprak Mahsulleri Ofisi bir gram mal almamıştır. Benim söylemek is
tediğim konu, şahsıyla alakalı değil; vatandaşın, şahsına söylediği sözü aktarmak olmuştur. Şayet, 
rahatsızlık duyuyorlarsa, bizim söylediklerimizi engelleme olarak mütalaa ediyorlarsa, buyursun
lar; hodri meydan!.. Çalışmaya devam ediyoruz. Karar yetersayılarını bulsunlar, toplantı yetersayı
larını bulsunlar, çalışalım. 

Arz ederim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sıkıyorsa, getir milletvekilini çıkar kanunu! 
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4. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Tekirdağ Milletvekili Halil Ba
şol'un kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başol konuşmasında Anavatan Par
tisine sataştı; sataşma sebebiyle söz işitiyorum. Sesim müsait değil, buradan duyuramıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu, vakit fevkalade geçti; yalnız, şu konuşmasında, Anavatan Parti
sine sataşmadı... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Ne demek sataşmadı... 

BAŞKAN - Bir dakika... Refik Bey, niye bağırıyorsun; bir dakika... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Suçladı! 

BAŞKAN - Hayret ediyorum, niye bağırıyorsun; bir dakika... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Sayın Başkan, saptırıyorsun ama... 
BAŞKAN - Ne saptırması... Bir dakika... Ne diyeceğimi biliyor musun; bu kadar zeki adam 

mısın sen?.. Bir dakika... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başkan, sataştı... 
BAŞKAN - Bir dakika... 

Sayın Grup Başkanvekili, bakın ne dedi: "Ben, bu konuşmamda, yol meselesi için, sadece 
Anavatan Partisine atıfta bulundum." Yani, daha evvelki konuşmasında... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Suçladı bizi... 
BAŞKAN - Bir dakika... 

"Eğer, bir itiraz veya bir sataşma gelecek olsaydı, onlardan gelecekti..." Burada, hiçbir şey de
medi; yani, bu konuşmasında hiçbir ithamda bulunmadı "size bir ithamda bulunmadım, siz bana sa
taşıyorsunuz" dedi oraya... (ANAP sıralarından gürültüler) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Sayın Başkan "yol yapmadınız" dedi. 

BAŞKAN - Yani, şu konuşmasında, en ufak bir sataşma yok. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Var mı sataşma?.. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Var tabiî... Halil Başol, baştan beri bize sataştı Sayın Baş
kan. . 

BAŞKAN - Efendim, şimdiki konuşmasında bir sataşmada bulunmadı. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Aynı şeyi söyledi Sayın Başkan; tekrar etti. 

AHMET KABİL (Rize)-Zabıtlara bakabilirsiniz Sayın Başkan. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, izin verin... 

BAŞKAN - Buyurun, konuşun efendim. (DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın Sungurlu, süreniz 5 dakikadır. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Halil Başol, beyefendi bir adamdır; biz, kendisini takdir ederiz, beğeniriz. Yaptığı konuşmada, 
Anavatan Partisinin sekiz senede yaptıklarından daha fazlasını yaptıklarını söyledi. 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Doğrudur... Bizim yaptıklarımızı da, kendi yaptıklarınızı da sa
yın bakalım... 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Köy hizmetleri olarak, daha fazla hizmet yap
tıklarını, yol yaptıklarını söyledi. (DYP sıralarından "doğru, doğru" sesleri) 

AHMET KABİL (Rize) - Yalan, yalan... Kayıtlara bakın, envanterlere bakın. 

AHMET. ŞEREF ERDEM (Burdur) - Sekiz senede kaç kilometre asfalt yol yaptınız, çıkarın 
bakalım. 

AHMET KABİL (Rize) - Kaç kilometre yol yaptınız, söyleyin. 
BAŞKAN - Efendim, burada hatip var, konuşuyor... Bir dakika... 
Sizin izahınıza ne gerek var Sayın Kabil. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Halil Başol bunları söyledi. Biz, siyasî 
bir konuşmadır diye, bu sataşmalarına rağmen cevap vermedik, doğrudur; ama, ikinci defa kendi
sini müdafaa ederken "ben, şunları şunları Anavatan Partisi için söyledim; bak, onlar kabul ediyor
lar, cevap vermiyorlar, size ne oluyor" dedi. Bu suretle de, söylediklerine bizim itiraz etmeyişimi
zi doğru olarak kendi beyanıyla teyit etti ve bizi konuşmaya mecbur etti. Yoksa, böylesine hakika
te uymayan, kastı şu veya bu... " 

Bakınız, 900 dozer, 750 greyder, bilmem şu kadar loder, şu kadar makineyi aldık, bıraktık. 
Bunlarla, biz iş yaptık; siz de onlarla yapıyorsunuz... 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Ne iş yaptınız, gösterin yaptığınız işi... O kadar iş yaptınızsa; 
size, millet niye rey vermedi? Söyler misiniz niye rey vermedi? 

AHMET KABİL (Rize)-Size de vermeyecek. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Efendim, siz bakan değil misiniz? (ANAP sı
ralarından "değil" sesleri) Berii demin de konuşturmadınız. 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sadece siz konuşuyorsunuz bu Mecliste, başka kimsenin ko
nuştuğu yok. 

BAŞKAN - Sayın Şahin, konuşsunlar efendim. 

Buyurun. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Efendim, lütfediniz, izin veriniz, konuşalım. 

REFAİDDİN ŞAHİN(Ordu) - Efendim, suiistimal ediyorsunuz. Yapmayın, muhalefet değil
dir bu... Bu, millete kötülüktür, devlete kötülüktür, hep suiistimalediyorsunuz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Bu bakan biliyorsunuz değil mi efendim? 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Sen de bakandın, sen de Adalet Bakanıyken adaletli 
davranmıyordun. Seçimlerde, siyah plakalı arabalarla geziyordun. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Muhterem milletvekilleri, Anavatan Partisi
nin aldığı makinelerin, size bıraktığı makinelerin, devlete, millete bıraktığı makinelerin benzinini, 
mazotunu akaryakıtını temin edemediniz, hiç başka bir şeye lüzum yok... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Yalan söylüyorsun!.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) -Hâlâ konuşuyorsunuz ve başka bir şey söyle

yeyim, şurada bunu konuşturmuyorsunuz; yani, bu nasıl bir iştir, bu nasıl tahammülsüzlüktür, niye 
sinirleniyorsunuz?.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Doğruyu konuş!.. 
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BAŞKAN - Sayın Erdem, hatibe müdahale etmeyiniz; konuşsun, değerlendiririz. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Adalet Bakanlığı yaptınız, adaletli davranmadınız. Se
çim zamanında siyah plakalı arabalarla gezdiniz. Sandık başlarına siyah plakalı arabayla geldi
niz... 

Buyunın Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Başol -bir daha söylüyorum- beyefendi bir adamdır; ancak, bu yaptığı konuşmalarla gerçeği yansı-
tamamıştır. Anavatan Partisi döneminde alman makineler, halen, çalışamamaktadır, mazotları bile 
yoktur, benzinleri bile yoktur, hiçbir şey yapmamışlardır. 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)-Bu kadar iş nasıl yapıldı!.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Yalan söylüyorsun!.. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Planlamadan çıkan işler bellidir. Ben, bu iti
barla, Anavatan Partisine yapılan sataşmayı kabul etmiyorum. Kendisi, bizim bunu kabul ettiğimi
zi söyledi. Bizim susmamız, kabul etmek manasında değildir, her haksız konuşmaya, her yanlış ko-

' nuşmaya cevap vermek zorunda değiliz. Kaldı ki, arkadaşları, cevap vermemize de tahammül ede
miyorlar. Bu da işin öteki tarafı... 

Saygılarımla arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. , • 
(DYP ve ANAP sıralarından karşılıklı konuşmalar) 
Sayın Kabil... Sayın Erdem... Mesele vuzuha kavuşmuştur; rica ediyorum... 

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

3. - 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının 
Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 892) (Devam) 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; gecenin bu saatinde, 892 sıra sayılı 1996 malî yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya 
kadar devlet harcamalarına yetki veren ve geçici bütçe diyebileceğimiz bir yasa önerisini tartışıyo
ruz. Ben, bu yasa önerisi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepini
ze saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, yoğun bir çalışma dönemi devam ediyor. Aslında, bu yoğun ça
lışma dönemi yaklaşık olarak -ben, takvimime baktım- geçen ocak ayından beri, geceleri geç saat
lere kadar devam eden bir çalışma şeklinde geçiyor. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Parla
mentoyu aşağılayanlara, haksız yere hücum edenlere "Parlamento çalışmıyor" diyenlere, özellikle 
televizyon ve basına güzel bir cevaptır. Bu cevabı veren arkadaşlarımı kutluyorum. 

Şimdi, burada, tabiî, bir münakaşa oldu, çok takdir ettiğim, kendisine büyük saygı duyduğum, 
değerli Tekirdağ Milletvekili Halil Başol, burada, sataşma nedeniyle söz aldı. Aslında} ben, Sayın 
Halil Başol'un yalan söylemediğini burada ifade edeceğim. Ne dedi Sayın Başol "köylü, refah için
dedir, köyde yaşayanlar büyük bir refah içindedirler ve hayatlarından memnundurlar" Aslında, bu 
doğru; ama, o köy, bizim bildiğimiz köy değil, Yeniköy... (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Yeniköy'de yaşayanlar, hakikaten refah içerisinde. Ben öyle anladım. Onun için Sayın Halil 
Başol doğru söylüyor, Yeniköy'de yaşayanlar refah içinde. 

Şimdi, tabiî, ben kendisine buradan cevap da verdim, hatırlarsınız -bir daha söyleyeyim- "Ana
vatan Partisi memleketimizin can damarı olan otoyolları yapan, planlayan ve gerçekleştiren bir par
tidir" dedim, hatta şunu söyledim İstanbul'dan veya Ankara'dan Bolu'ya kadar gidiyorsunuz, ora
da bir ok, size, hadi eski yola diyor; sizin bitiremediğiniz 35 kilometre yol; bir TIR'ın arkasına ta
kılıp 20 kilometre süratle orayı, iki saatte geçiyorsunuz. Bitiremediniz. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Sizin konuşacak başka lafınız yok mu?.. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Daha var. Söyleyecek her şey var. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Nerede var. Millet biliyor ne olduğunu... 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Var... Biliyorsunuz... Şu anda elinizde bulunan cep tele
fonu da, çağrı cihazı da bizim eserimiz. Hepsi bizim eserimiz. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - O da sizin... Tabi, doğru, bu memlekette hiçbir şey yoktu!.. 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Sizin bıraktığınız borçları biz ödedik, sizin ödemediğiniz paralan 
biz ödedik. 

• SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Ama, bu memlekette, bakın, 1988'den sonra elektrik ener
jisi sıkıntısı olacak. 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Buğday parasını biz ödedik, pancar parasını biz ödedik. 

İRFETTİN AKAR (Muğla)-Her şey güzeldi de, niye kaçtınız?.. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakın, bu geçici bütçe... 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Kendin inanıyor musun, kendin?.. Domates tarlada kaldı, karpuz 
tarlada kaldı. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Hiç alakası yok. Bu memlekette ne yapıldıysa Anavatan 
Partisi döneminde yapılmıştır. 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Buğday parasını biz ödedik, pancar parasını biz ödedik; seçime gi
derken ödemediniz, biz ödedik. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi bakın, bu Hükümet, Türki
ye Büyük Millet Meclisine bundan bir süre önce bir bütçe sundu; bu bütçe 2 katrilyon 780 trilyon. 
Bü bütçe 1996 yılı bütçesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu, tabiî o zaman daha se
çimle ilgili karar alınmamıştı. Aslında, bu bütçeye baktığımız zaman, bu bütçenin -ki şu anda yü
rüdükte değil, görüşülmedi- bir zafiyet bütçesi olduğunu hemen söylemek mümkün; çünkü, bu büt
çede yer alan personel giderleri 800 trilyon, faiz 940 trilyon, yatırım ise sadece 186 trilyon, KİT'le
re ise, 100 trilyonluk bir transfer öngörülüyor ve ayrıca fonlara da 90 trilyon lira bir transfer öngö
rülüyor. Şimdi, tabiatıyla, bu bütçe görüşülemedi; niye görüşülemedi; seçim kararı alındığı için gö
rüşülemedi ve genellikle olabilen bir uygulama olarak, bu, 1996 yılı bütçesi gerçekleşinceye kadar, 
geçici bir bütçe olarak karşımıza geldi. Bu tasarıyla, 1996 yılının ilk dört ayına münhasır olmak 
üzere, bir önceki yıl bütçe ödenekleri dikkate alınarak, belirli oranlarda harcama yapma yetkisi ve 
devlet gelirlerinin tahsiline imkân veren bir uygulama... 

Değerli milletvekilleri, aslında, kaybedecek bir günü olmayan Türkiye'nin, bu geçici bütçeler
le vakit kaybetmesi de, bir zafiyet eseridir; yazıktır. 
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Şimdi, size şunu hatırlatmak isterim; geçen haziran ayında, burada görüşüp kabul ettiğimiz 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1.1.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Planda öngörür 
len bazı projeler, bazı projeksiyonlar var. Bu bütçe geldiğinde baktım -tabiatıyla burada koymak da 
mümkün değil-bu bütçenin hiçbir şekilde Planla ilişkisi kurulmamış ve bu ilişki kurulmadığı için, 
bütçenin bir hedefi de yok. Aslında, dört ay, belki de heder edilecek, israf edilecek bir dört ay; fa
kat, yapılacak fazlaca bir şey de görülmüyor. 

Değerli milletvekilleri, aslında Türkiye'ye çok yazık oluyor. Dört yıl kayıptır; ama, bu dört 
yıldan sonra, 20 Eylül tarihinden beri; yani, Cumhuriyet Halk Partisinin hükümetten çekildiği an
dan beri, Türkiye'de, maalesef, arzu etmediğimiz, ekonomi ve finans uygulamaları görüyoruz. 
Ekonomi tarihimizde, yüksek enflasyon oranları, grevler, sosyal patlamalar, işçi, memur, esnaf ve 
çiftçilerin, emekli, dul ve yetimlerin sorunları isyan noktasına kadar geldi. Son yıllarda, özellikle, 
son dört yıl içinde yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de gelir dağılımındaki dengesizlik had saf
haya geldi. Üretenlerin millî gelirden aldıkları payın düşmesine karşılık, üretmeden kazananların 
payı artmıştır. Geçen yıl, çalışanların, yani memurların, maaşıyla geçinenlerin millî gelirden aldık
ları pay, sadece yüzde 25. Çiftçi ve köylülerin payı, yüzde 15. Türkiye'de, en fazla -bir arkadaşım 
da burada ifade etti- rant, faiz ve temettü gelirlerinin yüksek olduğunu görüyoruz; bunun da millî 
gelirden aldığı pay, yüzde 58. Geçen yıl, 5 Nisan istikrar tedbirleri alınıyor diye, net aktif ve eko
nomik denge vergisi koyan bu Hükümet, topladığı bu 100 trilyon liralık ek vergiyi, büyük ölçüde, 
ortadirek olan esnaf, sanatkâr ve küçük ölçekli sanayiciden toplamıştır. Esasen, memur ve işçi, 
bordro mahkûmudur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, yıllar sonra, maalesef, çok acı IMF reçetelerine mecbur hale 
gelmiştir. Hükümet, gününü gün eden politikalarla vakit geçirirken ve yapısal değişiklikleri öngö
ren bazı tedbirlerin alınması gerekirken, bunlar yapılamamış ve popülist politikalarla günler geçi
rilmiştir. "Halkın parasını halkın yapacağız, saadet zincirini kıracağız" diyenler, yüksek faiz ve dü
şük kur politikasıyla, sıcak paraya, saadet zincirine davetiye çıkarmışlardır. Spekülatif amaçlı ya
tırımlar, yani faiz, bono, tahvil alımı, özel kesimin 1994 yılı bilançolarına da yansımıştır. Oysa, 
özel sektörün yatırım yaparak, yeni istihdam alanları yaratarak, Türkiye ekonomisine katma değer 
yaratması gerekirdi. Burada, bir arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, o tablo bende de var; Türkiye'de 
faiz ve rant gelirleri, cumhuriyet tarihimizde en yüksek oranlara yükselmiştir, yüzde 60'ları bul
muştur. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik kriz öylesine derindir ki, artık siyasal irade veya iradesizlik 
olaylara hâkim olamaz duruma gelmiştir. Örneğin, 1991 yılında Körfez Savaşı olmasına rağmen, 
binde 9 olan büyüme oranı, 1994'te 6,1; ama, eksi olarak gerçekleşmiştir. 

Dışticaret açığının, 1995 yılı sonunda 12 milyar dolar, dışborçlann 74 milyar dolar, içborçla-
rın da 1,4 katrilyon lira olması beklenmektedir. Yine, 1991 yılında 4 169 lira olan doların, 1995 yı
lı sonunda 60 bin lira civarında olacağı beklenmektedir. 

Değerli milletvekilleri , 1995 yılı sonunda -rahmetli Özal'ın ve Anavatan Partisinin ortaya 
koyduğu serbest piyasa ekonomisi ve dışa açık ekonomi politikası sonucu- viyabl duruma gelmiş 
olan özel kesim dinamikleri sayesinde, belki büyüme hızının yüzde 4 oranında gerçekleşmesi tah
min edilmekle birlikte, Türkiye gibi ülkede, istikrarsız büyüme hızlarına sahip olmak, ekonomiyi 
ve özellikle enflasyonla mücadeleyi olumsuz bir düzeyde etkilemektedir. 

Buna karşılık, işçilerin sokakta olduğunu, mahsullerin tarlada kaldığını, çiftçi ve esnafa yöne
lik destek ve kredi imkânlarının yeteri kadar uygulandığını söyleyemeyiz. Bu, son zamanlarda bir 
ölçüde hükümetin basiretsizliği sonucunda ekonomi çarklarını durduran grevlerin büyük zararları 
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• olmuş; tarımsal ürünlerin ihracatının yavaşlamasına yol açmıştır. Bu grevler şeker-îş kolunda 77 
trilyon Türk Lirası, demiryolu ve limanlarda ise 350 milyon dolarlık zarara sebep olmuştur. Ülke
nin toplam üretim kaybının 1.3 trilyon olduğu, bu grevler sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bir zamanlar dünyanın-gıda maddeleri üretimi açısından-kendine ye
terli yedi-sekiz ülkesi arasında yer alan Türkiye, artık et, şeker, buğday ve gıda maddeleri ithal eden 

. bir ülke durumuna gelmiştir. 1995 yılı sonbaharında, yaşadığımız dönemde, Türkiye'nin durumu 
şudur: Grev ve işçi yürüyüşleri, eylemler, yüzde 92 oranındaki enflasyon, ağır hayat pahalılığı, 
kaybedilen dış itibar ve siyasî iradeden, hükümetten mahrum bir ülke. Ekonomik kriz artık bitmiş
tir diyen Sayın Başbakana, işte bu olumsuz tablo en güzel cevaptır. 

Değerli milletvekilleri, ek bütçeyle önümüze getirilen ve Hükümete verilen harcama yetkisi -
24 Aralıkta seçim yapılacağından- hangi hükümet tarafından kullanılacak belli değildir. Ancak, şu
nu ifade etmek istiyorum; Türkiye şu anda, tek gününü bile kaybetmeme durumunda olan bir ülke
dir. Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları o kadar tutarsız ve hatalarla doludur ki, bu Hükü
met zamanında üç bankanın battığına şahit oluyoruz; bu bankalar TYT Bank, Marmara Bank ve 
Impexbank'tır. Sıhhatli çalışan ekonomilerde bankalar batmaz; sıhhatli çalışan ekonomilerde ban
kalar, fon yaratma ve zayıf olan sermaye terakümünü kuvetlendirici yönde çaba gösterirler ve ye
ni bankalar açılması doğaldır, fakat, bankaların batması normal değildir. Batan bu bankaların mağ
durlarının -ki bunların sayısı 43 bin kadardır- sorunları da ortada durmaktadır. 

Aynı şekilde Türkiye'de birtakım şikâyet grupları ortaya çıkmıştır; banka mağdurlarının yanı 
sıra, istimlak bedelleri ödenmeyen ve sayılarj 55 bine yaklaşan ayrı bir şikâyet grubu vardır. Bu ko
nularda benim geçen yıl yaptığım konuşmalara cevap veren Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan 
"banka mağdurlarının haklarının ödenmemesi ve istimlak mağdurlarının haklarının ödenmemesi 
devletin bir ayıbıdır" demiştir. Değerli milletvekilleri, bu ayıp, zannediyorum ki, geçen yıldan be
ri aynen devam etmektedir. Türkiye'de, eylül ayında bir ekonomik kriz yaşandı. Bu ekonomik kriz, 
ağustos ayında dolar kurunun biraz yükseltilmesi sonucunda, piyasada görülen dalgalanmalar ve 
IMF'nin ikazları sonucunda, 6 Eylül tarihinde, Merkez Bankasının piyasalara müdahalesi sonucun
da dolar değerinin istikrara kavuşturulması ve bu arada, faiz oranlarının tekrar yükseltilmesi sonu
cunu doğurdu. Tabiatıyla, enflasyon oranındaki artış bir hayli yüksektir. 

Değerli milletvekilleri, bakın, size, Avrupa Birliği, gümrük birliği veya OECD ülkelerindeki, 
yakın temas halinde olduğumuz ülkelerdeki yıllık enflasyon rakamlarından bazılarını örnek olarak 
vereceğim: Norveç'te yıllık enflasyon 1,4, Fransa'da 1,6, İngiltere'de 1,5, İtalya'da 3,9, Ameri
ka'da 2,6, Kanada'da binde 2, Japonya'da binde 7, Portekiz'de yüzde 5; maalesef, Türkiye'de ise, 
cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, önümüzdeki günlerde, özellikle, seçim ekonomisi şartlarının uygula
maya konulması sonucunda Türkiye'nin geleceğinden endişe duyuyoruz. Türkiye, seçim ekonomi
si uygulaması içerisine girmiştir. Bu uygulama sonucunda, IMF'ye verilen, 192 trilyon liralık büt
çe açığının 300 trilyon lirayı geçmesi ve bu şekilde 1996 yılma girilmesi söz konusudur. 24 Aralık 
İ995.tarihinde yapılacak olan seçimlerde, işbaşına gelecek olan hükümeti, çok ağır bir tablo bek
lemektedir. Tabiî bu tablo, Doğru Yol Partisinin bıraktığı tablodur. Oradan bir arkadaşımız da söy
lüyor; Doğru Yol ve CHP ortaklığının bıraktığı bu tablodan, Türkiye'yi, en kısa zamanda çıkarmak 
durumundayız. İnşallah bunu, Anavatan Partisi yapacaktır; Anavatan Partisi bunu yapacak güçlü 
kadroya ve iradeye sahiptir. Türkiye'nin kurtuluşu için, yeni gelecek hükümetin istikrarlı bir hükü
met olmasını temenni ediyorum. Ayrıca, bu ağır tablodan Türkiye'nin kurtulabilmesi için, en az iki 
yıllık, orta vadeli bir ekonomi ve finans önlemler paketinin getirilmesi ve bundan taviz verilmeden 
uygulama yapılması gerekmektedir. 
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Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, getirilen bu geçici bütçenin fazla önemli bir bütçe oldu
ğunu söyleyemeyiz. Bu bütçe, bir ölçüde, bir geçiş bütçesi mahiyetindedir. Sözlerimin başında ifa
de ettiğim gibi, bu bütçenin, bir hedefi yoktur, bir yatırım ödeneği yoktur; ancak, devlet işlerinin 
günlük olarak yürütülmesini öngörmektedir. Ben, yeni gelecek olan hükümetin bu bütçeyle yürü
memesi gerektiğini söylüyorum. En kısa zamanda yeni bir bütçe yapılarak, Türkiye'de -biraz ev
vel söylediğim gibi- gayet istikrarlı, arkasında kuvvetli bir siyasî irade olan ve ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, çalışma süremizin bitmesine 2 dakika var. Onun için, lütfen, say
gılarınızı sununuz. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 

...Türkiye'yi 21 inci Yüzyıla taşıyacak olan bir hükümetin ve bu hükümetin bütçesinin gelme
sini temenni ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Anavatan Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlı-
yorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz sona ermiştir. 

Bu sebeple, Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında 
güvenoylaması yapmak için, 5 Kasım 1995 Pazar günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati:23.58 

®—:—-.—-
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4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu: . 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin , 
AFYON 
İsmet.Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
AKSARAY 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
İbrahim Tez 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Ali Karataş \. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
191 
171 
20 
-
-

237 
22 

(Kabul Edenler) 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas İnçeayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 

Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu. 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensanoğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Rasim Zaimoğlu 
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HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Ali Su 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyiirek 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
İbrahim Özdemir 
Gürol Soylu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahittin Karademir 

B : 2 3 4 . 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
ismail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
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Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfı 
NİĞDE 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Göl han 
Mustafa Kılıçaslan 

. SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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ANKARA 
H. Uluç Gürkan 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ERZURUM 
Şinasi Yavuz 
GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 
İSTANBUL 
Nami Çağan 

ADANA 
UğurAksöz 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer (B) 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu . 
İrfan Köksalan 
Mehmet Seyfi Oktay 

(Reddedenler) 

Hasan Hüsamettin Özkan 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Salih Kapusuz 
KONYA 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 

(Oya Katılmayanlar) 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 

Mustafa Dursun Yangın. 
ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal (B.) 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
İsmet Sezgin (Başkan) 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen (B.) 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
Ülkü Güney 

MUĞLA 
Nevşat Özer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
TOKAT 
Ahmet Feyzi înceöz 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 

, Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmranİnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Tevfik Türesin 
BURSA 
Cavit Çağlar (B.) 
Şükrü Erdem 
B. Mehmet Gazioğlu (Bşk. V.) 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar (B.) 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin (B.) 
Hasan Korkmazcan 
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DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul (B.) 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdülkadir Ateş (B.) 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan ' 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay (B.) 
Mehmet Dönen 
Onur Kumbaracıbaşı 
İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Durmuş Fikri Sağlar (B.) 

• M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
ismail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Fevzi îşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen (B.) 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Süha Tanık 

Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARS 
Mehmet Alp (B.) 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı , 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar (B.) 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Şevket Kazan 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Vefa Tanır (B.) 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Bşk. Vk) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
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MANİSA 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Ahmet Neidim , 
Ersin Taranoğlu 

ADANA 1 
ADIYAMAN 2 
ANKARA 1 
BATMAN 1 
BURSA 1 

SAMSUN ' 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseröğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdüllatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
ibrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 4 
İSPARTA 1 
İSTANBUL 2 
MARDİN 3 

Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner (B.) • 
Bülent Ecevit 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
23 ÜNCÜ BİRLEŞİM 4 . 11 • 1995 CUMARTESİ Saat : 13.30 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında Ana
yasanın 110 ve İçtüzüğün 105 inci maddeleri uyarınca güven oylaması. 

(Oylama günü 5 Kasım 1995 Pazar günü saat: 15.00) 

SEÇİM 

•*$**«>**i3l5>4>.0^"C5»«',**"'<»*«" 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

'"I!"-. .." 3) O İC '"' (" 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

-^••"«ga^o^tB»"»»^" 

SÖZLÜ SORULAR 

»frı ıı ı « O ^ O ^ O B " •<*» 
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7 
KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilü'şkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 vo 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2.—Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiktik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamo ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi : 
(6.7.1992) 

4„ — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kamım Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. .Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5„ — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6, — Tarım ve Köyişlert Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Getvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil vŞıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma târihi : 13.10.1993) 

9< — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayıh Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

U, — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayıh Kanım Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

. 12. — 926 Sayılı Türk Silafıh Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkili'488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve'Millî-Savunma'Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi :. 8.2.1994) 

X 13. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

14. _ 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/60S) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

15. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 16. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

17. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 18. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayali İhracat İd
dialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 

Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemiirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Mecliis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 1.3.1995) 

X 19. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

X 20.—-Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tari
hi : 14.5.1992) 

21. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

23. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nıin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

24. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri, ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

25. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 26, — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

X 27. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Mat-
kap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) 
(S. Sayısı: 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

_ 4 — . 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

28, — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kamun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekilli Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri istanbul Mületvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili AbduHatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize En
deksli Konut Kredisi Alan Kişilerin ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/İ311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 
866) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

30. —Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan 
Sungurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nev
zat Ercan ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 
867) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

31. — Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarıları ile Bolu Milletvekili Necmi Hoşver ve 69 Arkadaşınm Terörle Mücadele Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/515, 2/521, 1/559) (S. Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 18.7.1995) 

32. — Diyanet işleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili ismail 
Köse ve 5 Arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı : 827) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

33. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 
Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1457) (S. Sayısı: 874) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

34. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabuiü Hakkında Kanun ile 190 Saydı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De-



ÎCANUN TASAM VE rrEÎOLİİ'XERtYLE 
' KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

•35„ — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

36. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birilikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanım Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunun un Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 37. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddiiıı Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruflıı ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmağı Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Millet
vekili iMustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş /Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1313) "(S. Sayısı : 860) (Dağıtma ta
rihi : 9.6.1995) 

38. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitt'm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 

•'(S...Sayısr: 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
39̂  — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün

de Kararanamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı : 795) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

40. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

41. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtma tarihi : 13.2.1995) 

42., — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı': 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 



_____ ___ 
KANUN TÂSAÎIE .VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 

43. —Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

44. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

45. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine tlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Mîillî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sa
yısı : 303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

46. — 20:i.l994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi': 28.3.1995)" 

47. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Ta
rihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürele
rinin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum 
Milletvekili Ateş Amildi oğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Ola
rak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/146, 2/604) (S. Sayısı: 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil 
Çulhaoğlu'nıın 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
3.7.1992) 

49. —• 2 8 8 6 S a v m Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

50. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat-
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lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519 ,2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

51'. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilİeri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
BaşkanvekMi İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifli ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

52. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

54. —Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

55. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 1 5Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319)'(Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

56H — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununum 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kamın Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)' 

57. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

58.— Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkila
tının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 
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59. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komıisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayı
sı: 151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 60. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağılma tarihi : 
16.2.1993) 

61. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 62. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 

63 .— Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

64. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargdama Usulleri Hakkın
da Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma ta
rihi : 15.6.1992) 

65. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Ku
ruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

66. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sa-
ysu : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

67. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir (Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

68. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

69. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d). Fıkrası Bkten-

— 9 — 
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mesi Hakkmda Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapom (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

70. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Sitfahh Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

71. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesin e İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-' 
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu 'Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. iu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

74. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi : 1.6.1992) 

75. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 21.9,1992) 

76. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı Su
lama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77., — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Rapora (2/238) (S, Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) " 

78. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak-
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kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

79. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştin"İmesii Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

8L — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

- 82. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkmda Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih vo 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanım Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

84. __ istanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

87."— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 18,3) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

— 11 — 
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88. —• Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Rapom (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

89. —•'• Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

90. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şe
hit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

- 91. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

92, — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek ve Tüzelkişilerden Alınan Elektrik 
Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

93, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fi
kir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Tekİfi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S; Sayısı : 208) (Dağıtma tari
hi : 19.11.1992) 

94, — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapom (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

95, — Balıkesir Milletvekili Melih Pahuçcuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

96̂  — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyali1 Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S .Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Rapom (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 
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98, — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri. komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

99.. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bld Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi •: 26.1.İ993) 

100H — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Ku
rumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

101. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1324 Sayılı Genelkurmay Başka
nının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

102. —; Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nunun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

103. — §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten 
Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 243) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûra
nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

106. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına Ge
çici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

107. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993)' 

108. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
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İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

109. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde •Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ye Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi :" 4.3.1993) 

1.10. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'iıı, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

111. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 

.Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

112. — .İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

114.| — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
• Öhdokıızuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına . Daıir- Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

115. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda" Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu Raporu {1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

116. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Pro
jesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkmda Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

117. — Manisa Milletvekili Tcvfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

118. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi :18.5.1993) 
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119. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üre
ten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıt
ma tarihi : 18.5.1993) 

120. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlanıiin Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri-Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

121. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
ve Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi Ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1993) 

122. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşları
na İlk Defa Memur, işçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygula
nacak Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) 
(Dağıtma tarihi : 9.11.1993) 

123. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

124. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Mu
harip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

125. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanı ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıt
ma tarihi : 3.12.1993) 

126. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

127. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 7.12.1993) 
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128. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

129. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 130. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Rapora (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağılma tarihi : 31.12.1993) 

131. — Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıt
ma tarihi : 31.12.1993) 

132, — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

,133'i — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı Di
siplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

134i — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

135. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64 )(S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

136. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

137. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'm, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 
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138. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) j 

139. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Ma
nia Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/664) (S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

140. — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

141. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) ! 

142. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) 
(S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) | 

143. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
'Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raponı (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

144. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

145. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

147. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. 
Sayısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. —- Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1 /654) (S .Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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149. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hım, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletve
kili Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye işletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

150. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının, 8.3.1950 Ta
rih ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
vo Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mı Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ye Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanım ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994). 

153., -*- 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. JSayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

154. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun TekHfi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı: 626) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

155. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır Mil
letvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın, Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

1571 — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 
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158. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

159. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ye İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

160. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1 /543) (S. Sayı
sı: 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 161. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge
çirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

162. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

163. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/479) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 164. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması 
ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddes: Uyarınca Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

165. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

166. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanu
nunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

167. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurla
rı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 
656) (Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

168. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti-
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rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

170. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

171. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Snaayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

172. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

173.| — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

174. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve içiş-
ri komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

175. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

176. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiş'-
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) 
(S .Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

X 177. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sa
yısı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

178. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

179. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş-
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kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Da
ğıtma tarihi : 13.10.1994) 

180. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Ala
nında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

183. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

XI84. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/475) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

X 185. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili Zü-
beyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
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X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 191. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı: 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 192, — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanın
da İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/700) (S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

197. — 190. Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma. Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Oımhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy-
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gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/761 }(S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

200. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 

X 201 g — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 203. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişik
liklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 7 Arkadaşının, 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğnıya 
Gündeme Almma Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

203. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

206. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl özel İda
resi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 
759) (Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 207. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları, raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) pağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
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X 209/— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşüıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı: 767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

212. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya . Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) 
(S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

213. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarıst ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (l/786)ı (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 216. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, 

Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alın
ma önergesi (2/1079) (S. Sayısı : 770) (Dağıtma tarihi : 24.2.1995) 

217a — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı :. 780) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1995) 
X 218. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Mil

letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 
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X219. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanım Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) . 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

225. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Ta
rih ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/41'6) 
(S. Sayısı : 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

226. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

227. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Saydı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

228. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğmdan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 
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229. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı : 801) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

X 231. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasımn ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: ,792) (Dağıtma tarihi : 24.3.1995) 

232. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yar
dım Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmes ne İlişkin Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma öner
gesi (2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) 

233. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547, Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı : 
810) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

234. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

235. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayı
nın İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 'Raporu (2/1259) (S. Sayı
sı : 808) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

236. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Ta
rihî Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesiine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Da
ğıtma tarihi : 7.4.1995) 

237. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Ar-
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kadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahbı'in, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sa
yısı : 817) (Dağıtma tarihi •: 7.4.1995) 

238. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Ka
nununun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1216) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 
X 239. — Türkiye Cummlıuriyeti ile Estonya Cummhuriyeti Arasında Kültür, Eği
tim, Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) 
(S. Sayısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

240. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna - Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Ge
çici Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1995) 
X 241. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

X 242. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

243.J — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 
15 inci Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raponi (2/1217) (S. Sayısı : 823) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

244.; — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Çevre Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcu* 
oğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Çevre ve içişleri komisyonları raporları 
C2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

245. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuv/etleri Personel Ka
nununa Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayı
sı : 825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

246. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakhmda Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı vo İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sa
yısı : 826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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247. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/759) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

248. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

249. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi 
Nüfusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Be
lediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

252. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Be
lediye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inoi Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

253. — Antalya Milletvekili Faik Altım ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

254. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inoi Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

255. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi: 1.6.1995) 

256. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kammunun 510 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 
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257. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

258. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

259. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

260. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovah'nın, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

261., — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 637 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 
846) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

262. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 
uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

263. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşı
nın Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

264. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 
765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) 
(S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

X 265. -— Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 
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X 266. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması- ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıt
ma tarihi : 8.6.1995) 

267. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nm Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında içtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 268. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayı
sı : 856) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

X 269. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları : (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

270. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

271. —• Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuv
vetleri İçhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma ta
rihi :22.6.1995) 

272. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) S. 
Sayısı : 863) (Dağıtam tarihi : 22.6.1995) 

273.— Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 
Tarihli ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca ,Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Millet-
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vekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının ön
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 
865) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

274. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344) (S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 11.7.1995) 

275. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 
870) (Dağıtma tarihi : 13.7.1995) 

276. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 Arkadaşının, Bilecik Milletvekili 
Mehmet Seven'in, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Erzincan Milletvekili Mus
tafa Kul'un; Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı ve 3 Arkadaşının, Çankırı Mil
letvekili Nevzat Ayaz ve 9 Arkadaşının, Kastamonu Milletvekilleri Nurhan Tekinel ve 
Münif tslamoğlu'nun, Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve Antalya Milletvekili 
Hasan Çakır'ın, Aksaray Milletvekilleri Mahmut öztürk ve Halil Demir'in, Yozgat 
Milletvekilleri Alparslan Türkeş ve Yaşaır Erbaz'm, Erzurum Milletvekili İsmail Kö-
se'nin, Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Ordu Milletvekili Hasan Kılıç'ın, Giresun 
Milletvekili Rasım Zaimoğlu ve 8 Arkadaşının, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 
ve 7 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Gümüşhane Milletvekili Lütfi 
Doğan ve 17 Arkadaşının, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Konya Milletvekili 
Ali Günaydın ve 5 Arkadaşının, Amasya Milletvekili Haydar Oymank'ın, Adıyaman 
Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın, Aksaray Mil
letvekilleri Mahmut Öztürk, Halil Demir, İsmet Gür ve 40 Arkadaşının, Kırklareli 
Milletvekilleri Ahmet Sezai Özbek ve Cemal Özbilen'in, Yozgat Milletvekili Alparslan 
Türkeş ve 54 Arkadaşının, Kırklareli Milletvekili îrfan Gürpınar'ın, Rize Milletvekili 
Ahmet Kabil'in, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, İzmir Milletvekili Işılay Say-
gın'ın, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun, Mardin Milletvekili Mehmet 
Gülcegün'ün, Giresun Milletvekili Ergun özdemir'in, Martın Milletvekili Hasan. Ak-
yol'un, Batman Milletvekili M. Adnan Ekmen'in, Bayburt Milltvekil'i Ülkü Güney' 
in, Ordu Milletvekilleri Şükrü Yürür, Nabi Poyraz, Bahri Kibar ve 5 Arkadaşının, 
İzmir Milletvekili Mehmt Özkan'ın, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bit
lis Milletvekili Zeki Ergezen ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Süleyman Hatin-
oğlu'nun, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin; 
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (2/747, 2/878, 2/888, 2/906, 2/947, 2/977, 2/1039, 2/1042, 2/1064, 2/1101, 
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2/1112, 2/1120, 2/1122, 2/1146, 2/1167, 2/1199, 2/1209, 2/1232, 2/1233, 2/1237, 2/1240, 
2/1245, 2/1247, 2/1256, 2/1260, 2/1272, 2/128.6, 2/1305, 2/1396, 2/2/1416, 2/1418, 
2/1422, 2/1459, 2/1461, 2/1462, 2/1463, 2/1464, 2/1467, 2/1469, 2/1470, 2/1471, 2/1472, 
2/1473, 2/1474, 2/1475, 2/1476, 2/1477, 2/1478) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
14.8.1995) ' 

277. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/869) 
(S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 14.8.1995) 

278. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1501) (S. Sayısı : 882) (Dağıt
ma tarihi : 14.8.1995) 

X 279. — 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair, Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/937) (S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 31.10.1995) 

280. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkinda Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/938) (S. Sayısı : 891) (Dağıtma tarihi : 31.10.1995) 

X 281. — 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet 
Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı : 892) (Dağıt
ma tarihi : 31.10.1995) 

282. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Karaparanın Aklan
masının Önlenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri ve Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/776) (S. Sayısı : 893) (Dağıtma tarihi : 2.11.1995) 

283. —• Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı : 894) (Dağıtma tarihi : 2.11.1995) 
X 284. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 

ile Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve 4 Arkadaşının; 24.4.1983 Tarih ve 2820 
Sayılı Siyasî Partiler Kanununa Bir Geçici Madde (Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1527) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma tarihi : 
2.11.1995) ; ' , . ' • 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı: 5 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 890) 

4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/937) 

T.C. 
Başbakanlık 28.10.1995 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

. Sayı: B.02.0.KKG/101-963/4948 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlığınıza arzı ile Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 
uncu maddesine göre komisyonlar ve Genel Kurulda görüşülmesi Bakanlar Kurulunca 
25.10.1995 tarihinde kararlaştırılan "4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) 
ye (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

1995 yılı bütçesi, ekonomide bir önceki yıl uygulamaya konulan Ekonomik Önlemler uygula
ma Planı hedefleri çerçevesinde hazırlanmış ve bütçe büyüklükleri 1995 yılı programında yer alan 
temel ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirlenmiştir. 

1995 yılı Programında, büyüme hızı yüzde 4.4 olarak hedef alınmış ve gayri safi millî hâsıla
nın yaklaşık 6 katrilyon lira olarak gerçekleşmesi öngörülmüştür. 

Yılın ilk dokuz ayındaki ekonomik gelişmelere göre, büyüme hızının program hedeflerinin 
üzerine çıkarak yüzde 5.9 civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gayri safi millî hâsılanın 
ise 1995 yılında 7.5 katrilyon lira civarında gerçekleşmesi beklenmekte olup, fiyat artışlarının da 
bir önceki yıla göre önemli nispetlerde azalmasına rağmen program hedeflerinin üzerinde gerçek
leşeceği anlaşılmaktadır. 

Ekonomideki bu gelişmeler bütçe harcamalarını da etkilemiş ve başta personel ve faiz harca
maları olmak üzere, bütçe kanununda bu amaçla ayrılan ödeneklerin yetersiz kalmasına neden ol
muştur. 

Fiyat artışlarının 1994 yılı sonu ve 1995 yılı başında tahminlerin üzerinde seyretmesi, kamu 
personelinin maaşlarında yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirmiştir. Bu amaçla, 4066 sayılı 
"Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yet
ki Kanunu" çıkarılmış ve bu çerçevede yapılan düzenlemelerle yılın ikinci yarısı için yapılması ön
görülen artışlar öne alınmak suretiyle memur ve emeklilerimizin maaşları 15 Nisan 1995 tarihin
den geçerli olmak üzere artırılmıştır. Bu tasarının geçici maddesinde yapılan bir düzenleme ile de, 
daha önce 1996 yılının ocak ayından geçerli olarak ilan edilen memur maaş artışlarının öne alın
masını ve kamu personeli maaşlarında tekrar bir iyileştirme yapılmasını sağlamak amacıyla Bakan-
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lar Kuruluna yetki tanınması öngörülmektedir. Böylece memur ve emeklilerimizin maaşlarında 15 
Kasım 1995 tarihinden geçerli olmak üzere önemli artışlar sağlanmış olacaktır. Kamu personelinin 
durumunun iyileştirilmesi amacıyla yapılan bu düzenlemelerin getireceği ek yüklerin karşılanması 
amacıyla personel giderleri için ilave ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öte yandan fiyat artışları ile faiz oranlarındaki gelişmeler bütçede yer alan borç faizleri harca
malarını da artırmıştır. Ek ödenek ihtiyacının en önemli nedenini borç faizi harcamalarındaki artış
lar teşkil etmektedir. 

Personel ve faiz harcamalarının yanında, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur'a yapılacak 
transferler ve savunma ve güvenlik hizmetlerimizin ilave talepleri için de ek ödeneğe ihtiyaç du
yulmaktadır. 

Öte yandan yılın ilk dokuz aylık bütçe uygulama sonuçlarına göre bütçe gelirlerinde önemli 
artışlar sağlanmıştır. Bütçe gelirleri tahsilatının 1995 yılında, başlangıç hedeflerini yüzde 25 ora
nında aşacağı tahmin edilmektedir. Bütçe gelirlerindeki bu artışta en önemli pay vergi gelirlerine 
ait bulunmaktadır. 

Tasarı ile talep edilen ödeneklerin kaynağını bütçe gelirlerindeki bu artışlar teşkil etmekte 
olup, ödenekler ile öngörülen gelir arasındaki fark 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 3 üncü mad
desi gereğince net borçlanma hâsılatı ile karşılanacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile Maliye Bakanlığı bütçesine 370 000 000 000 000 lira eklenmektedir 

1995 yılında kamu personelinin maaşlarında yapılan düzenlemeler ve bu tasarı ile öngörülen 
ilave artışlar nedeniyle personel harcamaları için ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca borç 
faizi ödemelerinin zamanında yapılması, sosyal güvenlik kuruluşlarına transfer yapılabilmesi, sa
vunma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili kuruluşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için ila
ve ödenek gerekmekledir. • 

Madde 2. - Maddede genel bütçe gelirlerine 276 000 000 000 000 lira ekleneceği belirtilmek
tedir. 

1995 Malî Yılı Bütçe Kanununda bütçe gelirleri 1 katrilyon 133 trilyon lira olarak öngörül
müştür. Ancak yıl içerisinde yapılan düzenlemeler ve vergi idaresince alınan tedbirler sonucunda, 
bütçe gelirlerinin başlangıçta öngörülen hedefleri % 25 oranında aşacağı ve gelirlerin yıl sonunda 
1 katrilyon 409 trilyon lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Bütçe gelirlerindeki artışda en önemli pay vergi gelirlerine ait bulunmaktadır. 1995 Malî Yılı 
Bütçe Kanununda 880 trilyon lira olarak öngörülen vergi gelirlerinin, yıl sonunda 1 katrilyon 90 
trilyon lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca vergi dışı normal gelirlerden 39 trilyon, 
özel gelir ve fonlardan 27 trilyon liralık ilave gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

Geçici Madde — Bu madde ile, memur aylıklarının hesaplanmasına esas alınan katsayıların 
artırılması ve sözleşmeli personel ücretlerinin yeniden belirlenmesi amacıyla Bakanlar Kuruluna 
yetki tanınması öngörülmektedir. 

Madde 3. - Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 
Madde 4. - Bu maddede; Kanunun Maliye Bakanınca yürütüleceği ifade belirtilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 30.10.1995 
Esas No.: 1/937 
Karar No. : 141 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 28.10.1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mecli

si Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen "4061 Sayılı 
1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) işaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 30.10.1995 tarihinde yaptığı 2 nci birleşimde Hükümeti tem-
silen Maliye Bakanının başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 1995 malî yılı bütçesi, ekonomide bir önceki yıl uygulamaya konulan Ekono
mik Önlemler Uygulama Planı hedefleri çerçevesinde hazırlanmış ve bütçe büyüklükleri 1995 yılı 
Programında yer alan temel ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirlenmişti. 

Ancak, fiyat artışlarının bir önceki yıla göre önemli nispetlerde azalmasına rağmen Program 
hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceğinin anlaşılması, kamu personelinin maaşlarında yeni düzenle
meler yapılmasını gerektirmiş, ekonomideki bu gelişmeler bütçe harcamalarını da etkilerniş ve baş
ta personel harcamaları ve faiz ödemeleri olmak üzere, Bütçe Kanununda bu amaçla ayrılan öde
neklerin yetersiz kalmasına neden olmuştur. Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur'a yapı
lacak transferler ve savunma ve güvenlik hizmetleri için ilave ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öte yandan, 1995 malî yılının ilk dokuz ayındaki ekonomik gelişmelere göre, büyüme hızının 
ve GSMH'nın Program hedeflerinin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; yukarıda açıklanan nedenlerle meydana gelen artıştan do
ğan giderleri karşılamak için ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, ihtiyaç duyulan ödeneğin büyük bir 
kısmının, başlangıçta öngörülen hedefleri aşacağı tahmin edilen vergi gelirlerinden karşılanacağı, 
ayrıca vergi dışı normal gelirler ile özel gelir ve fonlardan da ilave gelir elde edileceğinin tahmin 
edildiği, ödenekler ile öngörülen gelir arasındaki farkın net borçlanma hâsılatı ile karşılanacağı an
laşılmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde Maliye Bakanınca yapılan tamamlayacı açıklamalarda; personel har
camaları ve faiz ödemeleri ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a yapılacak transferler ile sa
vunma ve güvenlik hizmetlerinde ve diğer harcamalardaki artışlardan doğan giderleri karşılamak 
amacıyla Maliye Bakanlığının ilgili tertibine 370 trilyon liralık ek ödenek verilmesinin öngörüldü
ğü, talep edilen bu ek ödeneğin, 210 trilyon lirasının vergi gelirleri, 39 trilyon lirasının vergi dışı 
normal gelirler, 27 trilyon lirasının da özel gelirler ve fonlardaki artışlardan ve kalanın da net borç
lanma hâsılatı ile karşılanacağı ifade edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeleri takiben, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 
- 1 nci maddesi; Maliye Bakanlığının "Yedek Ödenek" tertibine eklenen 370 trilyon liralık 

ödeneğe, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan yaşlılık, malullük ve dul ve yetim aylığı al
makta olanlar ile bu kurumlardan emekli aylığı almakla olanların Kasım ve Aralık aylarına ilişkin 
aylıklarına getirilen iyileştirmenin finansmanında kullanılmak üzere 10 trilyon liralık ödenek ilave 
edilmesi ve ekli (1) sayılı cetvelin de bu doğrultuda düzeltilmesi suretiyle, 

- 2 nci maddesi aynen, 
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- 1995 malî yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi sırasında, ilgili iş
lerde kullanılmak üzere, Maliye Bakanlığı'nın Yedek Ödenek tertibine konulan ve bilahara ilgili 
kuruluş bütçelerine aktarılan ödeneklerden yılı içinde kullanılma imkânı olmayan kısmın, ilgili ku
ruluşların diğer yatırım tertiplerine aktarılabilmesine imkân veren bir metnin, yeni 3 üncü madde 
olarak ilave edilmesi ve takip eden madde numaralarının buna göre düzeltilmesi suretiyle, 

- Geçici Maddesi; 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nın birinci madde
sinde yer alan "500" gösterge rakamını artırmaya Bakanlar Kurulu'na yetki veren (c) bendi eklen
mesi ve maddenin Geçici Madde 1 olarak numaralandırılmışı suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri ise 4 ve 5 inci maddeler olarak aynen, 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

İlyas Aktaş 
Samsun 
Sözcü 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
(Muh. Şerhim Ekli) 

Üye 
Edip Safder Gaydalı 

Bitlis 
(Muh. Şerhim Ekli) 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 
Üye 

Mehmet Alp 
Kars 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

(Görüşmeler Anayasanın 162. Mad. Aykırıdır) 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 
Üye 

M. Nedim Budak 
Ankara 

(Muh. Şerhim Ekli) 
Üye 

Melih Pabuçcuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Er gezen 

Bitlis 
(Görüşmeler Anayasanın 162. maddesine aykındır) 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
Üye 

M. Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 
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Üye Üye 
Mustafa Ünaldı Mustafa Yılmaz 

Konya Malatya 
(Görüşmeler Anayasanın 162. Maddesine 

aykırıdır) 
(Muhalifim. Muh. Şerhim Eklidir) 

Üye Üye 
Yahya Uslu Nevşat Özer 

Manisa Muğla 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Ural Köklü 

Uşak 
(İmzada Bulunamadı) 

MUHALEFET ŞERHİ 
Plan Bütçe Komisyonunun kuruluş şekli Anayasanın 162 nci maddesinde açıkça "İktidar Gru

buna veya gruplarına en az yirmibeş üye verilmek şartı ile" ifadesi ile ortaya konulduğu halde 
Azınlık Hükümeti tarafından bu şart yerine getirilmemiştir. 

Bu tasarıların (1/937), (1/938), (1/939) görüşülmesi komisyonun bu kompozisyonu ile müm
kün değildir. Açıkça Anayasa ihlali söz konusudur. 

Bu durumu bildirir muhalefet şerhimizdir. 30.10.1995 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen 
Konya Bitlis 

Abdullah Gül 
Kayseri 

1/937, 1/938, 1/939 SAYILI KANUN TASARILARINA MUHALEFET ŞERHİMİZ 
Anayasanın 162 nci maddesinde "... İktidar grubuna veya gruplarına en az yirmibeş üye veril

mek şartı ile" ibaresi yer almaktadır. Halbuki cari Bütçe Komisyonu bu şarta uygun teşekkül etti
rilmemiştir. 

İktidar Grubunun 19 üyesi vardır. Komisyonun mevcut durumu Anayasaya aykırıdır, hukukî 
değildir. Anayasanın şekil şartına aykırı olarak yapılan görüşmeler geçersizdir. Dolayısıyla görü
şülen kanunlar da Anayasaya aykırıdır. 

Kanuna muhalifiz. 
E. Safder Gaydalı Mehmet Nedim Budak 

Bitlis Ankara 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
4061 Sayıh 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile B a p (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 4061 sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sa

yılı cetvelde yazılı tertibine 370 000 000 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. - 4061 sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 276 000 000 000 000 lira eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Mevzuatları uyarınca bu konularda yeni bir düzenleme yapılıncaya ka
dar, 15.11.1995 tarihinden geçerli olmak üzere; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca/aylık gösterge tablo
sundaki yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık kat
sayısını memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısını ve aynı Kanunun 
213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek madde uyarınca ödenen iş 
güçlüğü, riski, temininde güçlük ve malî sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uy
gulanacak yan ödeme katsayısını yeniden belirlemeye, 

b) 6.4.1995 tarihli ve 95/6749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer alan kurum ve ku
ruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında, anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş bulunan 
taban ve tavan ücretleri ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı "Sözleşmeli Per
sonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ta
van ücretini ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyon
larda sözleşmeli olarak'çalıştırılan personelin sözleşme ücret tavanını, kadrolu olarak çalışan üst 
düzey Devlet memurlarının maaşlarında meydana gelecek artış oranlarını göz önünde bulundurmak 
suretiyle artırmaya, söz konusu hükümlere göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme 
ücretlerini de aynı tarihten geçerli olmak üzere, yeni bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın ta
van ücretlerdeki artış oranlarında artırılmak suretiyle ödettirmeye, 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 890) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Hc Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasırısı 

MADDE 1. - 4061 sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertibine 380 000 000 000 000.- liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. -4061 sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 276 000 000 000 000.- lira eklenmiştir. 

MADDE 3. - Bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında ilgili işlerde 
kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibine konulan ödeneklerden yılı içinde kul
lanılma imkânı olmayan kısmı ilgili kuruluşların diğer yatırım tertiplerine aktarılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Mevzuatları uyarınca bu konularda yeni bir düzenleme yapılıncaya ka
dar, 15.11.1995 tarihinden geçerli olmak üzere; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablo
sunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsa
yısını, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısını ve aynı Kanunun 
213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Madde uyarınca ödenen iş 
güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uy
gulanacak yan ödeme katsayısını yeniden belirlemeye, 

b) 6.4.1995 tarihli ve 95/6749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli listede yer alan kurum ve ku
ruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında, anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş bulunan 
taban ve tavan ücretleri ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı "Sözleşmeli Per
sonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ta
van ücretini ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyon
larda sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme ücret tavanını, kadrolu olarak çalışan üst 
düzey Devlet memurlarının maaşlarında meydana gelecek artış oranlarını gözönünde bulundurmak 
suretiyle artırmaya, sözkonusu hükümlere göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme 
ücretlerini de aynı tarihten geçerli olmak üzere, yeni bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın ta
van ücretlerdeki artış oranlarında artırılmak suretiyle ödettirmeye, 

c) 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı "Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası"nın birinci 
maddesinde yer alan "500" gösterge rakamını artırmaya, 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. M. İslamoğlu 
Devlet Bakanı 

A. E. Kıratlıoğlu 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 

M. Batallı 
Devlet Bakanı 

1. Saygın 
Devlet Bakanı 

B.S.Daçe 
İçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Maliye Bakanı 

/. Attila 
Bay. ve İskân Bakanı 

T.Bilget 
Ulaştırma Bakanı 

A. Ş. Erek 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M. A. Amiklioğlu 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

Ş. Altıner 
Turizm Bakanı 

B. Güngör 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
R. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ö. Barutçu 

Devlet Bakanı 
AB. Tuğ 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Millî Savunma Bakanı V. 
Â . Menteşe 

Dışişleri Bakanı 
A.C. Kırca 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Tayan 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N.Kurt 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Ataç 

Kültür Bakanı 
K. Toptan 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Çevre Bakanı 
A. H. Üçpıharlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

(S. Sayısı: 890) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELL 

(I) SAYILI CETVEL 

13 00 - MALİYE BAKANLIĞI 

Jrkiye B
üyük M

ilk 

S 2C
İİS 

Bölüm 

(Program 

930 

Kesim 

Alt Program 

08 

Ödenek Madde 

Türü CFaalivet-Projel 

3 

356 

Harcama 

Kalemi 

900 

Açıklama 

MALÎ TRANSFERLER 

DİĞER MALÎ TRANS. 

İLGİLİ ÖDEMELER 

Yedek Ödenek 

Transferler 

Harcama 

Kalemi 

370 000 000 

(Faaliyet 

Proje 

370 000 000 

00 
O 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTIGI METNE B 

(I) SAYILI CETVEL 

13 00 - MALİYE BAKANLIĞI 

Madde Harcama Harcama (Faaliyet-

(Faaliyet-Proje) Kalemi Açıklama Kalemi) Proje) 

MALÎ TRANSFERLER 

DİĞER MALÎ TRANS. 

İLGİLİ ÖDEMELER 

356 Yedek Ödenek 380 000 000 

900 Transferler 380 000 000 



(2) SAYILI CETVEL 
B-CETVELİ 

(Genel Bütçenin Gelirleri) 

K O D L A R 

Bölün. Kesim Madde AÇIK LA MA 
VERGÎ GELİRLERİ 
GELİRDEN ALINAN VERGİLER \ 
Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
Motorlu Taşıüar Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 
MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VER. 
Dahilde Alman Katma Değer Vergisi 
Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Damga Vergisi 
Harçlar 
DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
Gümrük Vergisi 
Akaryakıt Dışındaki Maddelerden Alınan 
Gümrük Vergisi 
Akaryakıttan Alman Gümrük Vergisi 
İthalde Alman Katma Değer Vergisi 
KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kaldırılan Vergiler Artıkları 

• -

Madde 

10000 000 
2500 000 

GELİ 
Ke 

37500 
52 800 

1000 
100 

50000 
10 000 
6100 
7 000 

12 500 

30 600 

2400 



(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tasarıya Bağlı 2 Sayılı Cetvel Aynen Kabul Edilmiştir. 
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Türfc :iye 

W yük 

2 
cT 

2 
n 

clis 

Gelir 
Türü 

2 

3 

1 
2 
3 

K O D L A R 

Bölüm Kesim Madde 

2 
3 

1 

1 
1 

2 
5 
6 

AÇIK LA MA 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLET PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Hazine Portföyü ve İştirakleri Gelirleri 
İktisadî Devlet Teşekküllerinden Gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL GELİRLERİ 
Hibe ve Yardımlar 
FONLAR 
Bütçeleştirilen Fon Gelirleri 
Fonlardan Aktarmalar 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

GENEL TOPLAM 

C/5 

00 
o 

G E L İ R 
Madde 

39 000 000 

Kes 

39 000 0 

2000 0 

7 000 0 
8000 0 



Donem : 19 Yasama Yılı: 5 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 892) 

1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Dev
let Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yet
ki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/939) 
T.C. 

Başbakanlık 28.10.1995 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.02.0.KKGI 101-96514950 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı ile Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 
uncu maddesine göre komisyonlar ve Genel Kurulda görüşülmesi Bakanlar Kurulunca 
26.10.1995 tarihinde kararlaştırılan "1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşın
caya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Veril
mesine Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarıları Anayasanın 162 nci maddesi gereğin
ce 17 Ekim 1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Ancak milletvekili genel 
seçimlerinin öne alınması, sözkonusu tasarıların Anayasamızda öngörülen süreler içerisinde ilgili 
Komisyon ve Genel Kurulda görüşülmesini ve kanunlaşmasını önleyecektir. 

Bütçe tasarısının kanunlaşmaması, devlet hizmetlerinin aksamasına ve devlet gelirlerinin tah
sil edilememesine neden olacaktır. Devlet hizmetlerinin devamlılığı asıl olduğundan, literatürde 
geçici bütçe olarak da adlandırılan ve belirli bir süre devlet harcamalarının yapılmasına ve gelirle
rinin tahsiline imkân veren bu tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarı ile 1996 yılının ilk dört ayına münhasır olmak üzere, bir önceki yıl bütçe ödenekleri 
dikkate alınarak belirli oranlarda harcama yapma yetkisi verilmekte ve ayrıca devlet gelirlerinin 
tahsiline izin verilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde,1. - Genel ve katma bütçeli idarelere, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunları (A) işaretli cet

vellerine dahil bütçe tertiplerinde yer alan kesintili başlangıç ödenekleri dikkate alınmak suretiyle 
belirli oranlarda harcama yapma yetkisi verilmektedir. Bu yetki 1996 Malî Yılının ilk dört ayına 
münhasır bulunmaktadır. 

Harcama oranlarının hesabında, 1995 Malî Yılı kesintili başlangıç ödeneği olan 1 katrilyon 
330 trilyon 919 milyar 680 milyon lira esas alınmaktadır. 

Madde 2. - Yürürlükte olan mevzuata göre, genel ve katma bütçe gelirlerinin yıllık olarak tarh. 
tahakkuk ve tahsiline devam edileceği belirtilmektedir. 
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Madde 3. - Maddede 1995 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış yatırım ihaleleri ile 
emanet suretiyle yapılmakta olan işlere ait ödemelere, tasarının 1 inci maddesinde öngörülen har
cama sınırları içinde kalmak kaydıyla devam edileceği öngörülmektedir. Derhal ihale edilmesi ge
reken yatırımlarla, tabii afetler sonucu meydana gelebilecek zararların telafisi amacıyla Bakanlar 
Kurulunca kuruluşlara taahhüde girişme yetkisi verilmektedir. 

Madde 4. - Genel ve Katma bütçeli kuruluşların yatırım programında ödenekleri toplu olarak 
verilmiş projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame yenileme ve tamamlama projelerinin 
detay programları ile toplulaştırılmış projelerinin alt harcama kalemleri ile ilgili işlerde, 1996 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 6 ncı maddesinin uygula
nacağı öngörülmektedir. 

Madde 5. - Bu madde ile, memur aylıklarının hesaplanmasına esas alınan katsayılar, sözleş
meli personel ücretleri, yaşlılık aylıkları ile madalya ve vatani hizmet aylıkları ve kamu personeli
nin diğer özlük haklarına ilişkin miktar ve limitlerin yeniden belirlenmesi amacıyla Bakanlar Ku
ruluna yetki tanınması öngörülmektedir. 

Madde 6. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 35 inci maddesinde, Hazine Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakanın bu kanunun "denge" başlıklı maddesinde belirtilen tutarın bir katına kadar 
bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma aküne yetkili olduğu hükmüne yer verilmektedir. 

Maddede, 1996 malî yılının ilk dört aylık döneminde Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanın 35 inci maddede belirtilen bu limitin yarısına kadar iç borçlanma akdine yetkili olduğu ön
görülmektedir. 

Madde?. -Hazine bonoları ve. avanslarla ilgili işlemlere 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 41 
inci maddesinde öngörülen hüküm çerçevesinde devam edilecektir. Merkez Bankası tarafından Ha
zineye açılacak avans miktarı, bu kanun ile eklenen ödenekler dikkate alınarak belirlenecektir. 

Madde 8. - Bu Kanuna göre 1.1.1996-30.4.1996 döneminde yapılacak harcamaların 1996 Ma
lî Yılı Bütçesinden yapılmış sayılacağı ve gelirleri!) de 1996 yılı bütçesine mal edileceği belirtil
mektedir. 

Madde 9. - Bu Kanunda yer alan hükümler ile maddede belirtilen hükümler hariç, 1995 Malî 
Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunları hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği belirtilmekte
dir. 

Madde 10. - 3320 Sayılı Kanunda, bu Kanun kapsamına giren ilgililere belirlenen süreler ve 
miktarlar çerçevesinde konut edindirme yardımı yapılması öngörülmektedir. Bu madde ile, sözko-
nusu Kanunun 3 üncü maddesinin 1996 yılında uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

Madde 11. - Bu Kanunun uygulama döneminde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi, 
gerekli tedbirlerin alınması ve bütçe işlemlerinin yapılması konusunda Maliye Bakanı yetkili kılın
maktadır. 

Madde 12.- Bu Kanunun 1.1.1996 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe gire
ceği belirtilmektedir. 

Madde 13. - Kanunun yürütme ile ilgili esasları belirtilmektedir, 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 30.10.1995 
Esas No.: 1/939 
Karar No. : 143 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 28.10.1995 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 28.10.1995 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilen "1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşmcaya Kadar Devlet Harcamalarının 
Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı" Komisyo
numuzun 30.10.1995 tarihinde yaptığı 2 nci birleşimde Hükümeti temsilen Maliye Bakanının Baş
kanlığında, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı 
temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarıları Anayasanın 162 nci 
maddesi uyarınca, 17 Ekim 1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş 
ve Başkanlıkça da Komisyonumuza havale edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, 27.10.1995 tarihli ve 4125 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile milletvekili seçimi için oy verme gününün 24 Ara
lık 1995 tarihi olarak belirlenmesi nedeniyle* milletvekili genel seçimlerinin öne alınması üzerine, 
söz konusu Tasarıların Anayasamızda öngörülen süreler içerisinde Komisyonumuzda ve Genel Ku
rulda görüşülmesinin ve Kanunlaşmasının mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. 

Tasan ile, Bakanlar Kuruluna, 1996 yılının ilk dört ayına münhasır olmak üzere, bir önceki yıl 
bütçe ödenekleri dikkate alınarak belirli oranlarda harcama yapma yetkisi verilmekte ve ayrıca dev
let gelirlerinin tahsiline izin verilmektedir. 

Yapılan görüşmelerde, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Ancak, Tasarının bazı maddelerinin birbirine yakın hükümler içerdiği hususu dikkate almarak; 
— 1,2 ve 8 inci maddeleri, birleştirilmek suretiyle 1 inci madde, 
— 3 üncü ve 4 üncü maddeleri birleştirilmek suretiyle 2 nci madde, 

— 5 inci maddesinin fıkraları tek bir fıkra halinde birleştirilerek 3 üncü madde, 
• — 6 nci ve 7 nci maddeleri birleştirilerek 4 üncü madde, 

— 9, 10 ve 11 inci maddeleri birleştirilerek, 5 inci madde, 

olmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarının Yürürlük ve Yürütmeye ilişkin 12 ve 13 üncü maddeleri, 6 ve 7 nci maddeler olarak 

aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 

İlyas Aktaş Yılmaz Ovalı 
Samsun Bursa 
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Sözcü 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Edip Saf der Gaydalı 

Bitlis 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye ' . ' • • ' 

Necmi Hoşver 
Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 
Üye 

Mehmet Alp 
Kars 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

(Görüşmeler Anayasanın 162 nci 
maddesine aykırıdır) 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(Görüşmeler Anayasanın 162 nci 

maddesine aykırıdır) 

(Muhalifim, Muhalefet şerhim eklidir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 
Üye 

M. Nedim Budak 
Ankara 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Melih Pabuçcuoğlu 
Balıkesir 

v ' • ' ' . • . 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(Görüşmeler Anayasanın 162 maddesine aylandır) 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
Üye 

M. Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
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Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 

Üye 

Nevşat Özer 

Muğla 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ural Köklü 

Uşak 

(İmzada bulunamadı) 
1/937, 1/938, 1/939 SAYILI KANUN TASARILARINA MUHALEFET ŞERHİMİZ 

Anayasanın 162 nci maddesinde "... İktidar grubuna veya gruplarına en az yirmibeş üye veril
mek şartı ile" ibaresi yer almaktadır. Halbuki cari Bütçe Komisyonu bu şarta uygun teşekkül etti
rilmemiştir. 

İktidar Grubunun 19 üyesi vardır. Komisyonun mevcut durumu Anayasaya aykırıdır, hukukî 
değildir. Anayasanın şekil şartına aykırı olarak yapılan görüşmeler geçersizdir. Dolayısıyla görü
şülen kanunlarda Anayasaya aykırıdır. 

Kanuna muhalifiz. 

E. Safder Gaydalı Mehmet Nedim Budak 
Bitlis , Ankara 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

MUHALEFET ŞERHİ 
Plan Bütçe Komisyonunun kuruluş şekli Anayasanın 162 nci maddesinde açıkça "İktidar Gru

buna veya grupların en az yirmibeş üye verilmek şartı ile" ifadesi ile ortaya konulduğu halde Azın
lık Hükümeti tarafından bu şart yerine getirilmemiştir. 

Bu tasarıların (1/937), (1/938), (1/939) görüşülmesi komisyonun bu kompozisyonu ile müm
kün değildir. Açıkça Anayasa ihlali söz konusudur. 

Bu durumu bildirir muhalefet şerhimizdir. 30.10.1995 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 892) 



- 6 -

HÜKÜMETlN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1996 Malî Yılı Genci ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının 
Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - Genel Bütçeli dairelerle katma bütçeli idareler, 1 Ocak 1996 tarihinden en geç 

30 Nisan 1996 tarihine kadar geçecek dönemde, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunları "A" işaretli cet
vellerine dahil kesintili başlangıç ödenekleri dikkate alınmak suretiyle her ay için; personel öde
neklerinin beşte biri, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı bütçelerinin transfer tertiplerinde 
yer alan ödeneklerin altıda biri, diğer bütçe tertiplerindeki ödeneklerin sekizde biri hesabı ile bulu
nacak miktara kadar harcama yapmaya yetkili kılınmıştır. 

MADDE 2. - Yürürlükteki hükümler uyarınca genel ve katma bütçe gelirlerinin yıllık olarak 
tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunur. 

MADDE 3. - 1995 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış yatırım ihalelerine ve emanet 
suretiyle yapılmakta olan işlere ait ödemelere 1 inci madde ile belirlenen sınırlar dahilinde devam 
olunur. 

Derhal ihalesinde fayda ve zaruret görülen yatırımlar ile tabii afetler sonucu hâsıl olabilecek 
hasarların telafisi amacıyla yeniden girişilecek işler için.Bakanlar Kurulu daire ve idarelere taah
hüde girişme yetkisi verebilir. 

MADDE 4. - Genel ve katma bütçeli kuruluşların yatırım programında ödenekleri toplu ola
rak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme ve tamamlama 
projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibariyle tadat edilen ve edilmeyen toplu-
laştırılmış projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde "1996 Yılı Programının Uygulan
ması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır. 

MADDE 5. — 1.1.1996 ile 30.4.1996 tarihleri arasında uygulanmak üzere; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablo

sunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak ay
lık katsayısını, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısını yeniden 
belirlemeye, 

b) 6.4.1995 tarihli ve 95/6749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer alan kurum ve ku
ruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında, anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş bulunan 
taban ve tavan ücretleri ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı "Sözleşmeli Per
sonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ta
van ücretini ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyon
larda sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme ücret tavanını artırmaya, 

c) Kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve yürürlükteki mevzuat uyarınca bütçe kanunla
rı ve eki cetvellerde tespiti gereken diğer katsayı miktar ve limitleri belirlemeye ve 1995 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu ve eki cetvellerde yer alan kamu personelinin malî haklarına ilişkin miktar ve li
mitleri artırmaya, 

d) 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanun" uyarınca aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamı ile 1005 
sayılı "İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hak
kında Kanun" uyarınca aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamını ve Vatanî Hizmet Terti
binden bağlanmış aylıkların gösterge rakamlarını artırmaya, 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. - Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 1.1.1996-30.4.1996 döneminde, 
1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 35 inci maddesi hükümleri dairesinde ve bu madde ile belirlenen 
limitin yarısına kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma akdine yetkilidir. 

MADDE 7. - Hazine bonoları ve avanslarla ilgili işlemlere 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
41 inci maddesinde belirtilen hükümler dairesinde devam olunur. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca Hazineye açılacak avans limitinin hesabında, 1995 Malî Yılı Bütçe ödenekleri topla
mına bu Kanun ile verilen ödeneklerin eklenmesi ile bulunacak tutar esas alınır. 

MADDE 8, - Bu Kanuna göre yapılacak harcamalar ile tahsil olunacak gelirler 1996 Malî Yı
lı Bütçelerine maledilir. 

MADDE 9. - Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 1995 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanunları hükümlerinin uygulanmasına (Genel Bütçe Kanununun 4/b, 12/b-d, 14, 15, 

Al/f, 49/b, 50/g, 65, 67,70,72/f/g/h/i maddeleri hariç) devam olunur. 

MADDE 10. - 3320 sayılı "Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme 
Yardımı Yapılması Hakkında Kanun"un 3 üncü maddesi 1996 malî yılında uygulanmaz. 

. MADDE 11. — Bu Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkları gidermeye, hizmetlerin ge
rekli kıldığı tedbirleri almaya ve bütçe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 12. - Bu Kanun 1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 892) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 13. - Bu Kanunun; 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 

b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 

c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı, 

d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 

yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı * 
A. M. İslamoğlu 

Devlet Bakanı 
A. E. Kırathoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
M.Batallı 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Adalet Bakanı 

B. S. Daçe 
İçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Maliye Bakanı 

/. Attila 
Bay. ve İskân Bakanı 

T.Bilget 
Ulaştırma Bakanı 

A. Ş. Erek 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M. A. Amiklioğlu 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

Ş. Altıner 
Turizm Bakanı 

B. Güngör 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
R. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ö. Barutçu 

Devlet Bakanı 
AB. Tuğ 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Millî Savunma Bakanı V. 

N. Menteşe 
Dışişleri Bakanı 

A.C. Kırca 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Tayan 
Sağlık Bakanı 

D. Baran 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

N.Kurt 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Ataç 
Kültür Bakanı 

K. Toptan 
Orman Bakanı 

H. Ekinci, '. 

Çevre Bakanı 
AH. Üçpınarlar 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşmcaya Kadar Devlet Harcamaları

nın Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idareler, 1 Ocak 1996 tarihinden en geç 
30 Nisan 1996 tarihine kadar geçecek dönemde, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunları "A" işaretli cet
vellerine dahil kesintili başlangıç ödenekleri dikkate alınmak suretiyle her ay için; personel öde
neklerinin beşte biri, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçelerinin transfer 
tertiplerinde yer alan ödeneklerin altıda biri, diğer bütçe tertiplerindeki ödeneklerin sekizde biri he
sabı ile bulunacak miktara kadar harcama yapmaya yetkili kılınmıştır. Yürürlükteki hükümler uya
rınca genel ve katma bütçe gelirlerinin yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunur. Bu 
kanuna göre yapılacak harcamalar ile tahsil olunacak gelirler 1996 Malî Yılı Bütçelerine maledilir. 

MADDE 2. — 1995 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış yatırım ihalelerine ve ema
net suretiyle yapılmakta olan işlere ait ödemelere 1 inci madde ile belirlenen sınırlar dahilinde de
vam olunur. Derhal ihalesinde fayda ve zaruret görülen yatırımlar ile tabiî afetler sonucu hâsıl ola
bilecek hasarların telafisi amacıyla yeniden girişilecek işler için Bakanlar Kurulu daire ve idarele-

. re taahhüde girişme yetkisi verebilir. Genel ve katma bütçeli kuruluşların yatırım programında öde
neklerin toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme 
ve tamamlama projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibariyle tadat edilen ve 
edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde "1996 Yılı Prog
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"in 6 ncı maddesi hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 3. — 1.1.1996 ile 30.4.1996 tarihleri arasında uygulanmak üzere; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosun

da yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık 
katsayısını, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısını yeniden be
lirlemeye; 6.4.1995 tarihli ve 95/6749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer alan kurum ve 
kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında, anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş bulu
nan taban ve tavan ücretleri ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı "Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"m değişik üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
tavan ücretini ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyon
larda sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme ücret tavanını artırmaya; Kanunlar, kanun 
hükmünde kararnameler ve yürürlükteki mevzuat uyarınca bütçe kanunları ve eki cetvellerde tes
piti gereken diğer katsayı miktar ve limitleri belirlemeye ve 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ve eki 
cetvellerde yer alan kamu personelinin malî haklarına ilişkin miktar ve limitleri artırmaya; 2022 sa
yılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun" uyarınca aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamı ile 1005 sayılı "İstiklal" 
Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" 
uyarınca aylık ödemelerine esas alman gösterge rakamını ve Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanmış 
aylıkların gösterge rakamlarını artırmaya, 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
MADDE 4. — Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 1.1.1996 - 30.4.1996 döneminde, 

1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 35 inci maddesi hükümleri dairesinde ve bu madde ile belirlenen 
limitin yarısına kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma akdine yetkilidir. Hazine bonoları 
ve avanslarla ilgili işlemlere 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 41 inci maddesinde belirtilen hü-
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kümler dairesinde devam olunur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca Hazineye açılacak 
avans limitinin hesabında, 1995 Malî Yılı Bütçe ödenekleri toplamına bu Kanun ile verilen öde
neklerin eklenmesi ile bulunacak tutar esas alınır. 

MADDE 5. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 1995 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanunları hükümlerinin uygulanmasına (Genci Bütçe Kanunun 4/b, 12/b-d, 14, 15, 
47/f, 49/b, 50/g, 65, 67, 70, 72/f/g/h/i maddeleri hariç) devam olunur. 3320 sayılı "Memurlar ve 
İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun"un 3 ün
cü maddesi 1996 malî yılında uygulanmaz. 

Bu Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkları gidermeye, hizmetlerin gerekli kıldığı ted
birleri almaya ve bütçe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — Bu Kanun 1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 7. - Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 

b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
yürütür. 

\m\ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 892) 


