1995 Mali Yılı Bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi

Enflasyon hedefi yüzde 22.5
•

1995 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 12 gün süreyle yapılan görüşme
lerden sonra kabul edildi. 23 Aralıkla yapılan son gün görüşmelerinin ardından yapılan oyla
mada, 1 katrilyon 335 trilyon 678 milyar liralık bütçe 159'a karşı 240 oyla benimsenerek
kanunlaştı.

•

Bütçede, 1994yılındatoptaneşyaendeksinegöreyüzde 149.5 olan enflasyonun yüzde 22.5'a
çekilmesi hedefleniyor. Buna göre memur maaşlarının da ilk üç ayda yüzde 15 artırılması ön
görülüyor. Başbakan Tansu Çiller, özelleştirmenin ekonominin yanısıra siyasi ve sosyal boyut
ta da dönüşümlere yol açacağını söyledi.

1995 Mali Yılı Bütçe Yasa
Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda
yapılan görüşmelerden sonra kabul
edildi. 23 Aralık'ta yapılan son gün
görüşmelerinin ardından yapılan oy
lamada, 1 katrilyon 335 trilyon 678
milyar liralık bütçe 159'a karşı 240
oyla kabul edildi.
Bütçede, 1994 yılında toptan
eşya endeksine göre yüzde 149.5 olan
enflasyonun yüzde 22.5'a çekilmesi
hedefleniyor. Buna göre memur
maaşlarının da ilk üç ayda yüzde 15,
ikinci üç ayda ise yüzde 7.7 artırılma
sı öngörülüyor.
İLK GÜNKÜ GÖRÜŞMELER
12 Aralık'ta TBMM TV'nin de
naklen yayınlayarak yayın hayatına
başladığı ilk gün görüşmelerinde ilk
sözü alan SHP Grup Başkanı Seyfl
Oktay, "12 Eylülün kalıntılarını te
mizlemek" iddiasıyla iktidara gelen
Koalisyon Hükümetinin, daha demok
ratik bir ülke hedefini gerçekleştire
mediğini belirterek, seçim kararı alın
ması gerektiğini söyledi.
ANAP Genel Başkanı Mesut
Yılmaz ise, "Bu memleketin kaderi
böyle bir Hükümete teslim edilemez"
dedi. Yılmaz, bütçenin "hayali ve baş
lamadan iflas etmiş bir bütçe" olduğu
nu savunarak bazı maddelerinin iptali
için Anayasa Mahkemesine gidebile
ceklerini açıkladı.
RP Genel Başkanı Necmettin
Erbakan ise "Getirilen bütçe gerçek
miş gibi konuşursam, boş yere konuş
muş olurum" diyerek, "Siz bu gemiyi
yürütemezsiniz. Siz ancak batık
geminin güvertesini boyarsınız ama

batık gemiyi kurtaramazsınız" şeklin
de konuştu.
Başbakan Tansu Çiller ise,
ANAP lideri Yılmaz'ı sorunların çözü
müne yardımcı olmamakla ve kaç
makla suçlayarak, "18 ayları varken
bırakıp kaçtıkları, ellerini taşın altına
sokmadıkları Türkiye'de şimdi muha
lefetteyken neye talip oluyorlar biliyor
musunuz? Seçim için Hükümete or
tak olmaya. Bu da yine kaçmak de
mektir" dedi.
MHP Genel Başkanı Alpars
lan Türkes kişisel söz hakkını kulla
nırken yaptığı konuşmada DEP dava
sı sonucuna değinerek, batı ülkelerin
den gelen baskılara boyun eğilinmemesi gerektiğini söyledi.
SON GÜNKÜ GÖRÜŞMELER
13-22 Aralık tarihleri arasında
bakanlık bütçeleri tek tek ele alındı.
23 Aralık'ta yapılan son gün görüş
melerinde ilk sözü alan ANAP Genel
Başkanı Mesut Yılmaz, Başbakan
Çiller'in kendilerine Elinizi taşın altı
na sokun' teklifinde bulunduğunu, ancak
üç gün sonra bunu unuttuğunu ileri
sürerek "Söylediklerini unutmayaca
ğına söz verirse, ANAP'ın elini taşın
altına sokmaya hazır olduğunu" söy
ledi. Çiller'in ANAP Hükümetleri döne
minde alınan 78 trilyonluk iç borcun
ülkeyi ipotek altına soktuğunu söyle
diğini hatırlatan Yılmaz, Koalisyon
Hükümeti döneminde bu borcun 650
trilyona çıktığını kaydetti ve "Biz Tür
kiye'yi bu ipotekle de almaya hazırız"
dedi.
RP Genel Başkanı Necmettin
Erbakan ise Başbakan Çiller'in "iki

anahtar" vaadinin halka gözyaşından
başka bir şey getirmediğini ileri sürdü.
Erbakan "Ben iki saadet anahtarı
öneriyorum. Birincisi 16 Nisan'da ara
seçim, ikincisi 15 Ekim'de büyük
seçimdir. Seçimden kaçmayın, halka
gidin" diye konuştu. Gümrük Birliğine
girilmesini engelleyen Yunanistan'a
müteşekkir olduklarını söyleyen Er
bakan, bu katılımın Anayasaya aykı
rı olduğunu, ayrıca sanayi ve tarımın
buna uygun olmadığını ifade etti.
DYP Grubu adına konuşan
Ekrem Ceyhun 1994 yılının enflas
yonla mücadelede zor bir yıl olduğu
nu, beklenen sonucun alınamadığını,
enflasyonla mücedele için ilk şartın
kararlık olduğunu; bunun da Hükü
mette bulunduğunu söyledi.
SHP Grubu adına söz alan
Grup Başkanvekili Ercan Karakaş,
istikrar programının en çok memurla
rı etkilediğini, bunun önlenmesi için de
memurlara sendika hakkının verilme
sinin temel koşul olduğunu anlattı. Ziya
Halis ise bütçenin geçen yıllarki büt
çeler gibi borç faizi ve maaş ödeme
bütçesi olduğunu belirterek "Sağlıksız
bir ekonomik yapı içinde daha fazla
büyümek mümkün değil" diye konuş
tu.
Eleştirileri yanıtlayan Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat
Karayalçın, Hükümetin memurlara
enflasyonun üzerinde zam yapma sözü
verdiğini belirterek "Enflasyona yöne
lik hedefimiz yüzde 22. Enflasyonun
bu oranın üzerinde olması halinde
memurlara da zam yapılacak. Bu
hükümetin sözüdür" dedi.
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