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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM 
açıldı. 

Genel Kumlu saat 15.00'te 

Birinci Oturum ' 
Geçen birleşimde 'bulunamayan Bursa 

Milletvekili Fahir SabunJiş il© istanbul 
Mûletvekili Recep Ercüment Komukmıan 
andiçtilbr. 

Başbakan Turgut Özal tarafından teş
kil olunan Balkanlar Kuruluna seçilen üye
lerin atandıklarına dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

•ölüm cezasına 'hükümlü tsmıal!|l Tanrı-
fculu hakkındaki dava dosyasının geri 
verilmesine ilişiklin Başbakanlık tezkeresi 
okundu; söz konusu dosyanın hükümete 
geri verildiği hidiridi. 

1988 Malî Yılı Genel ve Katıma Büt
çeleri Kanunilaşıncaya Kadar Devlet Har
camalarının Yapllımasmıa ve Devlet Ge-
iiırlleriınıin Tahsiline Yetki Verilmesine Da
ir Kanun Tasarısının yılbaşından önce 

kanunlaşmasını temin için Plan ve Bütçe 
Komisyonunun binan önce kurulması ve 
Komisyonda Anavatan Partisi Grubunun 
26, Sosyaldemoibrat Halkçı Pıarti Grubu
nun 9 ve Doğru Yol Partiısi Grubunun 
5 üye ile 'temsil olunmasına; 

Genel Kurulun 25-26-27 ve 28 Aralık 
1987 günleri de çalışmasına; 

24 Aralık 1987 Perşembe günü yapı
lacak Türkiye Büyük Millet Mecll'sıi Baş
kanı seçimıi tamamlanmadan çalışma sü
resi dolduğu takdirde, seçimm sonuçlan
masına kadar çalışma süresinin uzatılma
sına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri ka
bul edildi. 

Başkan seçimi için yapılan üçüncü tur 
oylama sonucunda Erzincan Milletvekili 
Yıldırım Akbuiut 281 oyla Başkanlığa 
seçildi. 

Birleşime saat 19.15'te 3 dakika ara 
verildi. 

Geçici Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

•Geçici Kâtip Üye 
Erzincan 

Mustafa Kul 

Geçici Kâtip Üye 
İzmir 

Halil Çulhaoğlu 

Geçid Kâtip Üye 
Kastamonu 

Murat Basesgioğlu 

Geçici Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrul Özdemir 

Geçici Kâtip Üye 
istanbul 

Mustafa Sarıgül 

Geçici Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

— 38 — 



I 
T. B. M. M. B: 3 2 5 . 12 . 1987 O: 1 

İkinci Oturum 
Türkiye Büyük Mliliet Meclisi Başka

nı Yıldırım Akbulut, Başkan seçilmesi 
dolayısıyla teşekkürlerimi ve saygılarını 
'bildirerek, TBMM'nin 18 inci Dönem ça-

Geçici Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

lışmalarının memleket ve millet için ha
yırlı olmasını dileyen bir konuşma yaptı. 

Kabul edilen Danışıma Kurulu öne
rimi gereğince 25 Aralık 1987 Cuma günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 
saat 19.23'te son verildi. 

Başkan 
Yıldırım Akbulut 

Geçici Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
25.12.1987 Cuma 

Tasarı 
1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Kat

ma Bütçelerti Kanunlaşmcaya Kadar 
Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve 

Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Ve
rilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/339) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 16.12.1987) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Yıldıran Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa SangUl (fs mbul)» Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

[BAŞKAN Sayın mflettvek'il'leri, Türkiye Büyük Mill'et Meclisinin 3 üncü Birteşti-
münii açayorum. 

Toplantı yetersayımız vardır. 

IV. — HÜKÜMET PROGRAMI 

/. — Başbakan Turgut Özal tarafın
dan kurulan Bakanlar Kurulu Programı
nın okunması 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Anayasanın 110 uncu maddesine gö

re, Başbakan Sayın Turgut özal tarafın

dan kurulan Bakanlar Kurulunun Prog
ramı okunacaktır. 

Bakanlar Kurulu Programını okumak 
üzere, Başbakan ıSayın Turgut özal, bu
yurun efendine (ANAP sıralarından ayak
ta alkışlar) 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstan
bul) — Sayın Başkan, Türküye Büyük 
Mıillet Meclisimin değerli üyeleri; Yüce 
Meclisi, Bakanlar Kurulu ve şahsım adı
na en derin saygılarımla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Önümüzdeki beş yılın milletimize ve 
memleketimize hayırlı olmasını Cenalb-ı 
Haktan niyaz ediyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, 14 Aralık 1987 
günü hükümetin istifasını Sayın Cumhur
başkanına sundum; aynı gün, Sayın Cum
hurbaşkanı yeni hükümeti kurma görevi
ni tekrar şahsıma tevdi ettiler. Hazırla
dığım hükümet listesi kabul buyuırulun-
ca, 21 Aralık 1987 günü 46 ncı Türküye 
Cumhuriyeti Hükümeti teşekkül etti. 
Anayasanın 110 uncu maddesi gereğince 
hükümet programlımı, yüksek heyetinize 
takdim etmek üzere huzurlarınızda bulu
nuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 29 Kasım 
milletvekili genel seçimlerinde bizi tek
rar iktidar olarak görevlendiren; tercihi
ni huzur, güven, istikrar ve kalkınmanın 
idamesi için kullanan aziz millet'imize, 
Anavatan Partisi Başkanı olarak şükran
larımı sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

29 Kasımda sandıktan çıkan başlıca 
sonuçlar şöyledir: Seçime giren 7 parti
den sadece 3'ü yüzde 10 barajını aşabil
miştir. Barajı aşamayan partiler dahil, 
104 seçim çevresinin 86'sında Anavatan 
birinci partidir; istanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Bursa, Konya dahil, 67 ilin 55'itt-
de Anavatan birinci partidir. (ANAP sı
ralarından al'kışlaır). Bu tespit Anavata
nın bütün yurt sathında topyekûn olarak 
desteklendiğini gösteren en önemli husus
tur. (ANAP sıralarından alkışlar). 
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Seçim sistemi hakkında da şunları söy
lemek isterim: Yüzde 10 barajı ve çev
re barajı 1983 seçimlerinde de aynen 
mevcuttu. Bizim zamanımızda yapılan de
ğişiklik 7'lik seçim çevrelerinin 6'ya in-
dirilmesiyle, kontenjan milletvekilliğinin 
sisteme dahil edilmesinden ibarettir. Bu 
Seçimlerde kontenjan olmasaydı, Anava
tan Partisi 292 milletvekili yerine 285 mil
letvekili çıkarırdı. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

ADİL AYDIN (Antalya) — 264 çı
karırdı! 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Antide
mokratik!.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Mecliste grubu bulunan parti
lerin aldığı oyların toplam oylara nispe
ti, yüzde 80,2'dir. Bu nispet 100 kabul 
edilip, gruibu olan partilerin oy nispeti 
buna göre hesap edildiğinde, Anavatan 
Partisi yüzde 45,3; (ANAP sıralarından 
alkışlar). SHP yüzde 30,8 ve DYP yüzde 
23,9 olmaktadır. Hesap edilen bu oy nis
petleri, 1983 seçimlerinde, sırasıyla, Ana
vatan Partisi, Halkçı Parti ve Milliyetçi 
Demokrasi Partisinin aldıkları oylara ay
nen tekabül etmektedir. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Seçim sistemi hakkında son olarak şu
nu ifade etmdk istiyorum: Bu seçim sis
temi istikrarın muhafazasını ve güçlü hü
kümetlerin kurulmasını sağlamaya yöne
liktik 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Antide
mokratik!.. 

ARÎF SAĞ (Ankara) — Antidemok-
ratiifc!.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Nihaî hedef olarak Türkiye'yi 
iki partiye götürür. Bilinmesi ve unutul
maması gereken esas husus ise, seçim sis-
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teminin bütün partilere aynı şekilde uy
gulandığı ve herkese eşit haklar tanıdığı
dır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Değerli millet vekilleri, geride 'bıraktı
ğımız dört yıl, siyasî ve ekonomik istikra
rın güçlendiği, sosyal problemlerin çözü
lerek hafiflediği, herkesin yarınından emin 
ve geleceğe güvenle baktığı, demokrasi
nin yerleştiği, ülke itibarımın arttığı bir 
dönem olmuştur. 

Türkiye, Anavatan iktidarı dönemlin
de, cehaleti ve karanlığı yenmiş; çeşme
den akan suyuyla, otoyolları, köprüleri, 
telefonu; pırıl pırıl şehirleri, ışıl ışıl köy
leriyle medeniyete doğru koşmuş; çağ at
lamıştır. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Türkiye, Anavatan iktidarıyla, seçim 
kazammıak uğruna, malî ve ekonomik ya
pıyı tahrip eden, Hazineyi batıran, taviz
ci ekonomik anlayışı terk edip, ekonomiyi 
ülke imkânlarınla ve gerçekçi kaidelere 
göre yöneten bir anlayışta kavuşmuştur. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Zamları 
niçin seçimden önce yapmadınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Türkiye, Anavatan iktidarıyla, 
kavgasız, dövüşsüz, küskünlüğü ve kapri
si olmayan bir siyasî dönem geçjrmiş; 
sevgiye dayanan, uzlaşmacı, medenî ve se
viyeli bir siyasî faaliyetin güzel örnekle
rimi yaşamıştır. 

Türkiye, Anavatan iktidarıyla, sivil 
idare döneminde Anayasasını değiştirebi
len, demokrasinin geliştiği ve yerleştiği 
hiır ülke hüviyetini kazanmıştır. 

Türkiye, Anavatan iktidarıyla, bölge
ler arasındaki gelişmişlik farkını asgariye 
indirmenin, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerimizin makûs talihimi yen
menin 'akılcı 'temellerimi atmıştır. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye, Anavatan iktidarıyla, fakir 
ve fukaranın ıstırabını durduracak, (insa
nını yuva sahibi yapacak, savunma sa
nayini kuracak malî kaynakları bütçe dı
şından sağlamış; ülke potansiyellimi önce
likli hedeflere seferber etmeyi başarmış
tır. 

Hulasa, Türkiye, Anavatan liktidarıyla 
ilim ve medeniyeti kucaklamış,• ölçülü ve 
seviyeli bir siyasî anlayışla, daha ileri, 
daha güçlü ülke olma yolunda tarihî 
hamleler yapmıştır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
ilk Anavatan Hükümeti, kritik taJr dö
nemde iktidar olmuştur. 6 Kasım 1983 
seçimi sonucunda, iktidar askerî yönetim
den devrahnmasına rağmen, demokratik 
sistem tam anlamıyla rayıma oturtulmuş
tur. Dokuz yıldan beri devam eden sıkı-
yönetiım son bulmuş, 29 Kasım 1987 se
çimlerine sıkıyönetimsiz gidilmiştir. 

TEVFıK KOÇAK (Ankara) ~ İşken
ceye de son verin. 

BAŞBAKAN TURGUT ^ÖZAL (De
vamla)— Siyasî yasaklar kalkmış, Avru
pa İnsan Hakları Komisyonuna ferdî mür 
raoaat hakkı tanınmıştır. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Uzun yıllardan beri arzu edilen; an
cak, daha önce, Türkiye'nin şartları do
layısıyla cesaret edilemeyen, Büyük Ata
türk'ün «Muasır medeniyet seviyesi» ola
rak hedef gösterdiği Avrupa Topluluğu
na tam üyelik müracaatını yapmak 'bize 
nasip olmuştur. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Kuruluşumuzun ilk gününden beri be-
ılirttiğiımiz gibi, Anavatan yepyeni bir par
tidir; ülkemı'z'ın ve insanımızın yapısına 
uygun, mil'letiımizin menfaatleri istikame
tinde birleştirici, (hoşgörü ve uzlaşmayı 
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siyasetin harcı sayan bir partidir. Bugün 
Türkiye'de rahat ve medenî bir tartışına 
ortamı mevcuttur. Farklı düşüncelere ve, 
siyasî görüşlere sahip olanlar, eskiye gö
re bkbirierioe daha fazla tahammüllü.ve 
hoşgörülüdürler. Vatandaşlarımız farklı 
görüşlere de sahip olsalar, dost ve kar
deş olarak bir anada bulunmanın huzu
runu yaşamaktadırlar. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Bu ortamın meydana gel
mesinde Anavatan Partisinin şüphesiz ki 
büyük rolü olmuştur. 

Değen! milletvekilleri, 1980'lerin so
nuna yaklaşırken, siyasî hayatımızdaki 
eğilimler, 1970'li yıların Türkiyesiınden 
çok farklıdır. Milletimiz, vatandaşımız 
aşırılıktan ve ıkavgadan hoşlanmıyor, hele 
bu gibi vasıfları, kendisini idare etmeye 
talip olanlarda görmeyi foliç istemiyor. 
(ANAP ışımalarından alkışlar) 

Anavatan Partisi olarak biz, daha baş
langıçtan itibaren, barışı ve sevgiyi ken
dimize şiar edindik. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Meclise 
anarşiyi onun için "mi soktunuz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İktidar olmayı kavgada değil, 
sevgide gördük. 

Seçim beyannamemizde şunu söyle
miştik : önümüzdeki dönemde en önemli 
meselelerimiz siyasî ve ekonomik istiık-
rarın ve buna bağlı olarak huzur ve güve
nin devam ettirilmesidir. Her şeyin 'başın
da ise, siyasî istikrar 'gelmektedir. Bu da, 
'birlik, beraberlik. içerisinde, 'birbiriyle 
uyumlu bir siyasî kadronun tek başına ikr 
tidar 'Olmasıyla mümkündür. 

Aziz milletlimiz, 'bu görevj, Anavatan 
Partisine tevcih etmiştir. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, hükümet 
olarak, siyaseti, açık olmayan fikir, ve 
tedbirlerin, yapılamayacak isterlin, yeri-

25 . 1 2 . 1987 O: 1 

ne getirilemeyecek vaatlerin, sloganlar
dan ibaret programların itibar edildiği 
bir hizmet alanı olarak görmüyoruz. Sa
dece bize karşı olduklarını söyleyerek hliz-
mete talip olanların hizmet vermeleri
nin mümkün olmadığına; herkesin, neyi, 
nasıl yapacağını, kaynağı nereden bula
cağını açıkça ifade etmesi gerektiğine ina
nıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar.) 
Bugün ve yarın, sorunlarımızın geçici ted
birlerle, kulağa hoş gelen sloganlarla çö
zülebileceğini sanmak, 'bilgisizlik değilse 
gaflettir. (ANAP sıralarımdan «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Memnuniyetle ifade et
mek isterim ki, toplumumuz, bu çeşit yak
laşımlara İtibar etmemekte, muhteva ve 
tutarlılık aramaktadır. 

Anavatan Partisi iktidarı,- Türkiye' 
nin meselelerine yepyeni bir bakış tarzı 
getirmiştir. Ekonomik ve sosyal mesele
lere getirdiğimiz çözümler, geçmişten ta
mamıyla farklı olduğu gibi, bizatihi siya
sî meselelere yaklaşımımız, kavgadan 
uzak, uzlaşıcı ve yapıcıdır. 

Anavatan Partisinin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yaptığı çalışmalar ve 
hükümet icraatıyla, son dört yılda Tür
kiye'yi nereden alıp nereye getirdiği or
tadadır. Türkiye, büyük bir gelişme ve 
yapı değişikliği içerisindedir. Otuz kırk 
yılda, hatta cumhuriyet süresince yapıla
mayan, yapılmasına cesaret dahi edile
meyen, ekonomik, sosyal ve idarî reform
lar üç dört yıla sığdırılabilmiştir. İleri ve 
modern bir ekonomik sistemin hemen 
hemen bütün temel taşları yerli yerline 
oturtulmuş, rekabete dayalı serbest pa
zar ekonomisini çalıştıracak şartlar sağ
lanmıştır. 

Değerli milletvekilleri,- iktidarımızın 
son dört yıllık döneminde yaptıklarımız 
ve elde edilen başlıca sonuçlar özetle şöy
ledir: Kambiyo rejimi kökten değiştiril-
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iniş; döviz, suç aleti otoluktan çıkarıl
mıştır. Bugün, ülkemiz, dünyanın en ra
hat karnıbiyo rejimlerinden birine sahip
tir. 

Vergi sistemli modernleştirilmiştir. Yir-
mi'beş yıldır sadece sözü edilen KDV, 
uygulamaya konulmuştur. 

Gümrükler bütünüyle gözden geçi
rilmiş; koruma, malkul nispetlere indiril
miş, Türkiye'yi dışarı açılmaya teşvik ede
cek şartlar getirilmiştir. 

Faizler 'büyük ölçüde serbest bırakıl
mıştır, 

Tekeller kaldırılmıştır. 
Köprü, baraj gibi tesislerin gelir or

taklığı senetleri çıkarılarak, - gönüllü ta
sarruflar teşvik edilmiş, sermaye piyasası 
kurulmuştur. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Kimler 
almış 'bu senetleri, kimler? , 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Toplu Konut Fonu, Kamu 
Ortaklığı Fonu, Savunma Sanayiini Ge
liştirme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu gü'bi, genel 
bütçe dışında fonlar teşkil edilerek, 
önemli kaynak artırıcı tedbirler alınmış
tır. Böylece, konut, baraj, köprü, enerji 
santralları ve savunma sanayii yatırım
larında büyük hamleler 'başlatılmıştır. 
Sosyal Dayanışma Fonundan yüzlbinlerce 
vatandaşımıza yardım yapılmaktadır. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler.) 

Dünyada ilk defa olarak Türkiye'de 
altyapı projelerinde yap-işlet-devret mo
deli geliştirilmiş ve uygulamaya konul
muştur. 

Takip edlilen ekonomik politikaların 
neticelerini, en iyi şekilde gayri safi mil
lî hâsıla, ihracat ve Türkiye'nin dış kredi 
itibarında görmekteyiz: Gayri safi mülî 
hâsıla, 1984*te yüzde 5,9; 1985'te yüzde 
5,1; 1986'da yüzde 8 artmıştır. 1986 yılı 

büyüme hızı, son on yılın en yükseğlidir. 
1987 yılında ise yüzde 6,8 Civarında bir 
büyüme hızı beklenmektedir. 1984-1987 
arasında (dört yılda) ortalama 'büyüme 
hızı yüzde 6,5 olmuştur. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Enflas
yon?,., 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Son iki yılda işsizlik hem nis
pet, hem de mutlak değer olarak azalma
ya başlamıştır. 

1979 yılında ihracatımız 2,2 milyar 
dolar ve bunun yüzde 3 5'i sanayi malları 
idi. Bu yılki ihracatın 'ise 10 milyar do
lar olacağı tahmin edilmektedir. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Bunun yüzde 80'i sanayi mallarıdır. Tür
kiye, dünyanın en gelişmiş ülkelerine, çok 
çeşitli sanayi malları ihraç eder hale gel-. 
miştür. 

EROL AĞAGIL (Ankara) — Hayalî, 
hayalî... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Türkiye son dört yılda kredi 
itibarı en süratli yükselen ülkedir. 

'Lüks ithalat sayılan araba, sigara ve 
diğer malların yıllık ithalattaki payı yüz
de 2'dir. Daha önce ülkeye çeşitli şekiller
de kaçak olarak sokulan bu mallardan, 
san üç yılda devletin aldığı gümrük ve 
fon 1 trilyon liradan fazladır. (ANAP sı
ralarından alkışlar.) 'Bu paralar, başta 
Toplu Konut, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Fonu olmak üzere çeşlitli alan
larda kullanılmaktadır. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Seçim
lerde, seçimlerde... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tarımda önemli üretim " ar
tışları kaydedilmiştir. 1984-1987 dönemin
de tarımın ortalama gelişme hızı yüzde 
4'tür ve bu hız plan 'hedefinin hayali üze
rindedir-
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23 baraj tamamlanmıştır; halen 79 
'baraj inşa halindedir. 

Son dört yılda 600 bin hektar civarın
da alan sulamaya açılmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Projesli bütün hı
zıyla devam etmektedir. Atatürk Barajı 
ve Ur fa Tüneli muhtemelen 1991'de hiz-. 
mete girecek, Harran Ovası sulanmaya 
başlanacaktır, (ANAP sıralarından alkış
lar.) 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1988 
Mayısında Mzmete girecektir. (ANAP 
sıralarından alkışlar.) 

Toplu Konut Fonundan, 600 bin adet 
konut finanse edilmiş ve edilmektedir. 

1983 yılında dış turizm gelirimiz 411 
mlilyon dolar, yatak kapasitemiz 66 bin 
idi. Bu yıl sonunda yatak kapasitesi 120 
bini 'bulacak, dış turizm geliri 1,5 milyar 
dolar civarında olacaktır. (ANAP sırala
rından alkışlar.) 

ADİL AYDIN (Antalya) — Köylü
ler nereye gidecek? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Türkiye'nfeı çimento üretimi 
1983'te 13,6 milyon ton, 1987'de 21,5 mil
yon tondur. Demirçelik 'üretimi ise 
1983'te 3,9 milyon ton, 1987'de 7 mil
yon tondur. Linyit üretimi 1983 yılında 
23,8 milyon ton, 1987 yılında lise 45 mil
yon tondur. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Cumhuriyet süresince, 1983 sonuna ka
dar 24 400 köye elektrik yerilmesine mu
kabil, son dört yılda 33 800 köy ve mez
raya elektrik götürülmüştür. (ANAP sı
ralarından alkışlar.) Birkaç köy dışında 
elektriksiz köy kalmamıştır. 

580 Hn adet, gecekondu ve imar af
fından faydalanan yalpıya elektrik bağlan
mıştır, 

ADİL AYDIN (Antalya) — Ankara' 
nın suyu yok. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Elektrik enerjisi üretimi 1983 
yılında 27,3 milyar kilovat/saat, 1987'de 
45 milyar kilovat/saattir. (ANAP sıraların
dan alkışlar.) 

Savunma sanayicide önemli hamleler 
yapılmıştır, Türkiye'de yapılan ilk F-16 
jet uçağı 1987'de göklerde uçmaya başla
mıştır. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Haberleşmede büyük hamleler yapıl
mıştır. 1983 yılında toplam telefon hattı 
sayısı 1,9 milyon ve bunun 1,6 milyonu 
otomatik idi. 1987 yılında ise toplam te
lefon sayısı 4,8 milyon ve bunun 4,4 mil
yonu otomatiktir. (ANAP sıralarından al
kışlar.) 1983 sonunda 10 272 köyde tele
fon olmasına mukabil, bu yıl sonunda 
bütün köyler (36 150 ünite) telef ono ka
vuşmaktadır. (ANAP sıralarından alkış
lar.) Şehirler ve milletlerarası konuşma 
yapan köy sayısı, 1983 yılında sadece 12 
iken, 1987 yılında 20 bindir. (ANAP sıra
larından alkışlar.) 

Tamamıyla renkli televizyon yayınına 
iktidarımız döneminde geçildi. İkinci ka
nal TV başlatıldı. Televizyon haftalık ya
yın saati 1983 yılında 37 saat ilken, 1987' 
de 130 saate yükselmiştir. (ANAP sırala-̂  
rından •alkışlar.) 

Bakanlıklar ve bağlı birimler reorga-
nize edilmiştir. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu çı
karılmıştır. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Dhflasyona ne oldu?. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yükseköğrenimde yurt kapasi
tesi 1983 yılında 47 bin, 1987 yılında 110 
bindir. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Kredi verilen öğrenci sayısı 
1983'de 29 bin, 1987'de 47 bindir. 
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Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü Teşkilatı ve Görevleri Hakkın
da Kajtıurt çıkarılarak, sporumuza yenilik
ler geCkiknaş, ilave kaynaklar sağlanmış
tır. 

Çıraklık ve Meslekî Eğibiım Kanunu çı
karılmış, uygulama başlatılmıştır. Çırakla
rın meslekî eğitim süresince sigorta prim
leri devletçe ödenmektedir. 

Belediyelere önemli malî kaynaklar 
tahsis edilmiş, yetkileri artırılmıştır. 

103 kasaba, ilçe yapılmıştır. 

Gecekondu İmar Affı Kanunu çıkarıl
mıştır. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Bürokratik işlemlerde formaliteler azal
tılmıştır. 

MersVı ve Antalya ser'best bölgeleri 
açılmış, diğer iki bölgenin çalışmaları de
vam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri',' 
önümüzdeki 'beş yıllık dönemde neler ya
pacağımızı belirtmeden önce bazı temel 
konulardaki görüşlerimizi ifade etmek 'is
tiyorum. 

Devlet, başta vatanın ve milletin bö
lünmez bütünlüğünün korunması olmak 
üzere, adaletin temini, yurt savunması, 
emniyet ve asayişin sağlanması, sosyal ve 
iktisadî faaliyetlerin ve hizmetlerin en ve
rimli bir şekilde yapılabilmesi maksadıy
la, gene millet tarafından kurulu mües
seselerden meydana gelir. 

Devlet millet için vardır, devletin mil
let ile 'bütünleşmesi esastır. 

Refahın tabana yayılması, fakirliğin 
ve işsizliğin ortadan kaldırılması gayesiy
le, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve sos
yal yardımın düzenlenmesi ve sağlanma
sı, sosyal hizmet ve faaliyetlerin tanzim, 
teşvik, yönlendirilmesi ve gereğinde doğ
rudan yapıı'ıması, devletin başlıca görev
leri arasındadır. İktisadî faaliyetlerde dev

let genel olarak bütün millete hitap ede
cek altyapı ma'hl yerindeki hizmetlere yö
nelmelidir. 

Asıl olan, devletJn zenginliği sonucu, 
milletin zenginliği değil, milletin zengin
liği sonucu devletin zengin olmasıdır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Devlet müesseselerinin kuruluşunda ve 
işleyişinde temel prensip, işlemlerin mües
sir, süratli ve verimli 'bir şekilde yürütül
mesidir. Bunun için, sistem, açık, 'basit ve 
kolayca anlaşılır olmalıdır. Devlet kuru
luşlarının hakikî ve hükmî şahıslarla iliş
kilerinde itimat esas, şüphe istisnaîdir. 

'Sistemin işleyişinde iyiliğin ve fazile
tin hâkim kılınması, verimin geliştirilme
si hedefimizdir. 

Değerli milletvekilleri, adalet mülkün 
temelidir. Adaletin temini ve dağıtımı, ki
şi hak ve hürriyetleri ile hukukun üstün
lüğünün korunması, devletin temel görev
leri arasındadır. Adalet, hak ve 'hürriyetle
rin teminatı olduğu kadar, hürriyetlerin 
kamu menfaatleri aleyhinde kullanılma
masının da teminatıdır. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) Kanun 
önünde eşitlik esastır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İşkence, 
işkence.... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Adaletin vatandaşlar arasında 
herhangi bir ayırım yapılmaksızın gerçek
leştirilmesi, millî 'birlik ve beraberliğlin te
sisinde ve devlete güvenin temininde aslî 
unsurdur. 

Yargı organlarının 'bağımsızlığı ve ta
rafsızlığı esastır. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ergun 
Paşa'ya söyle. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Adalet süratle yerine getirilme
li, cezalar müessir ve caydırıcı olmalıdır. 
Geciken adalet, yerine gelrnemliş adalet
tir, 

Adalet Bakanlığı ve yargı organlarının 
imkânlarının geliştirilmesi, sistemin mo
dernizasyonu, çalışma şartlarının iyileşti-
rilmesıi ve kanunların, mahkemelerin yü
künü azaltacak şekilde gözden 'geçirilme
si hedefimizdir. (ANAP sıralarından al
kışlar.) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — işkence
den bahset, işkenceden,, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Toplumun maddî ve manevî 
olarak yükselmesinde ve yücelmesinde te
mel unsur insandır. Herkes, kişiliğine 'bağ
lı, dokunulmaz, devredilmez, vaz geçil
mez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 
insan Hakları Evrensel Beyannamesünde 
ifadesini bulan bu hak ve hürriyetlerin 
sağlanması ve teminat altına alınması için, 
hukuka bağlı ve hukukun üstünkğünü 
esas alan devlet nizamını temel şart ola
rak görürüz, Avrupa insan Halkları Ko
misyonuna ferdî müracaat hakkının ger
çekleştirilmesi, bu açıdan çok önemlıi bir 
adımdır. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, millete en 
iyi hizmet verilebilmesi, devlet idaresinde 
milletin, en iyi şekilde, temsil edilebilmesi, 
ancak demokratik sistem ile mümkün ola
bilir. Demokrasi, insan hak ve hürriyet
lerime saygının en yüksek olduğu, insan 
hak ve 'hürriyetlerinin en iyi şekilde ko
runduğu sistemdir. Temel vasıfları, adalet 
ve hukukun üstünlüğü olan demokratik 
sı's'tem, insan şeref ve haysiyetinin söz, dü
şünce, kanaat, din ve vicdain hürriyetinin 
en güvenilir teminatıdır. (ANAP sıraların
dan alkışlar.) Millet hâkimiyeti, demok

rasinin esasıdır. Halkın serbest oyuyla se
çilmiş üyelerden kurulu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, millî iradenin ve millet 
hâkimiyetinin en üst sevüyede tecelli etti
ği müessesedir. (ANAP sıralarından alkış
lar.) 

Siyasî partiler, demokratik siyasî haya
tın vaz geçilmez unsurlarıdır. 

istikrarlı ve kuvvetli hükümet, devlet 
idaresinin müessir 'bir şekilde yürütülme
sinin ilk ve en önemli şartıdır. 

Demokratik sistemi, insan hak ve hür
riyetlerini zedelemeye, tahrip etmeye, or
tadan kaldırmaya yönelik her türlü ha
reketin karşısındayız. (ANAP sıralarından 
alkışlar.) 

Demokratik düşünce ve haklara karşı 
olan her çeşit rejimi ve tasarrufu redde
deriz. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

RIZA YİLMAZ (Ankara) — İşkence
yi de reddediyor musunuz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın milletvdkillerli, herkes, 
Anayasamızın teminatı altında, vicdan, dıi-
nî inanç ve ibadet hürriyetine sahiptir. 
Laiklik Türkiye Cumhuriyetinin en önem
li unsurlarından biridir. 

Maddî ve manevî gelişmeyi 'birlikte 
sağlamanın zaruretine inanırız. 

Yüksek ahlak sahibi, dengeli bir nesil 
yetiştirile'bilmesini temlinen, devletin, ilik 
ve ortaöğretim kurumlarında din kültü
rü ve ahlak öğretimi yapılması için gerek
li tedbirleri almasını zorunlu görürüz. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

Laikliği, manevî değerlerin korunma
sında, divdan, dinî inanç ve ibadet hürri
yetinin uygulanmasında ve dhî kültürün 
geliştirilmesinde kısıtlayıcı ,bir unsur ola
rak anlamıyoruz. 
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Söz, düşünce ve kanaat hak ve hür
riyetlerinin kullanılmasında, hür ve ba
ğımsız basının anemini bilhassa vurgula
mak isterim. 

TEVFIK KOÇAK (Ankara) — Onun 
için kâğıda zam yaptınız! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — ıSayın mtilletvöklilleri, sosyal ve 
iktisadî gelişmemin ahenkli, süratli, verim
li olması, kaynakların en iyi şekilde de
ğerlendirilmesi için planlamayı önemli gö
rüyoruz. 

Hükümetimliz, katı ve dogmatik mer
kezî planlamanın tamamıyla dışında, de
mokratik, kuruluşların ve fertlerin kabili
yetlerini ve teşebbüs güçlerini kullanma
larına ve geliştirmelerine imkân veren, 
düzenleyici, yönlendirici ve denge kuru
cu bir planlama anlayışına sahiptir. 

Değerli milletvekilleri, hükümetimiz, 
milliyetçi ve muhafazakâr, sosyal adalet
çi, rekabete dayalı serbest piyasa ekono
misini esas almaiktadır. (ANAP sırala
rından alkışlar.) 

Milliyetçilik anlayışımız, Büyük Ata
türk'ün görüşleri doğrultusunda, devletin 
bağımsızlığını, milletimizin bütünlüğünü, 
ülkenin bölünmezliğini1, cumhuriiyetli ve 
demokrasiyi koruyan bir muhtevaya sa
hiptir. 

Muhafazakârlıik anlayışımız, millî, ma
nevî ve ahlakî değerlerimize, kültürümü
ze, tarihimize, örf, âdet ve geleneklerimi
ze bağlılığımızın ifadeslidir; iyi olanın, 
güzel olanın, kıymetli olanın muhafazası
dır. 

İlerlemeye açık, modern, müreffeh, bü
yük ve kudretli 'bir Türkiye en büyük eme
limizdir. (ANAP sıralarınd?,ia alkışlar.) 

Sosyal adaletçiyiz. Ülkemizin nimetle
rinden, herkesin hak ve adalet ölçüleri 
içerisinde istifade etmesini sağlamak için 
gerekli tedbirleri almak, sosyal adalet an
layışımızın esasını teşkil eder. 

Bizim kıymet hükümlerimiz içinde, 
komşusu aç yatarken tok uyumak hoş 
görülmez; kişimin kendi nefsi içlin istedi
ğini, başlkaları için de istemesi esastır. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler; 
ANAP sıralarından alkışlar.) 

ADİL AYDIN (Antalya) — Nerede o, 
nerede? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bu 
memlekette, 'bir tek Özallar tok., 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, iktisadî gellişmenin hızlandırılması, 
sosyal dengenin iyileştirilmesi, fertlerin 
ıka'biliyet ve çalışmalarına göre gelişme 
arzularının teşvik edilmesi, gruplar ara
sındaki gelir dağılımı farklılıklarının pra
tik ölçüler içinde azaltılması, 'bölgelerara-
sı gelişmişlik farklılıklarının asgariye in
dirilmesi, fakirliğin kaldırılarak refahın 
yaygınlaştırılması, iktisadî gelişme politi
kamızın esaslarını teşkil eder. 

Toplumdaki çeş'itUİ grup menfaatleri
nin, bir bütünün tamamlayıcı unsurları 
olduğuna, 'bunların ahenkli 'bir şekilde 
millî menfaatler çerçevesinde birbirleriyle 
telif edilebileceğine inanıyoruz. 

Ekonominin tabiî kanunları içinde ge
lişmesini sağlamak üzere, ülke menfaat
leri doğrultusunda, müdahale ve tahditle
rin asgariye indirilerek, rekabet şartları
nın hâkim kılındığı serbest piyasa eko
nomisinin uygulanması, sistem teroihimiz-
dir; çünkü, ekonomide haksızlıkları ve 
haksız kazançları önlemenin, ülke kay
naklarını en verimli şekilde kullanmanın, 
ancak bu sistem içerisinde mümkün oldu
ğuna inanıyoruz. 

'Bu genel hedeflere erişilmesi için il
keler şunlardır : 

Tasarrufların teşvikli, tasarrufların ve 
'kaynakların verimli ve süratli bir şekilde 
kullanımıyla, yatırım ve üretim artışları
mın, istihdam imkânlarının geliştirilmesi. 
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ADİL AYDIN (Antalya) — İzzet ik-
'bal peşinde 178 kişiyle Amerika'ya gütmek 
tasarruf değildir. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Dış ödemeler dengesinin istik
rarlı çözüme kavuşturulması. 

' İhracatın artırılarak millî gelir içinde-
ki payının yükseltilmesi. 

Dış mütaahhitlik, taşımacılık, turizm 
gibi döviz kazandırıcı hizmetlerin teşvikli. 

Enflasyonun makul seviyelerde tutul
ması, fiyat istikrarlının sağlanması. 

İktisat, maliye, para ve kredi politika
larında karar bütünlüğünün sağlanması 
ve uygulamanın ahenk içinde yürütülme
si. 

Karşılıklı menfaat dengesini esas alan 
bir anlayış içerisinde dış kaynaklardan 
faydalanılması ve yabancı sermaye yatı
rımlarının teşvik edilmesi. 

. İktisadî gelişmeyi güvenli ve sürekli 
'bir hale getirmek için devletin başlıca ro
lü, istikrarın teminidir. Bu maksatla yurt 
içiöde emniyet ve güvenin sağlanması, 
yurdun savunması, yurt içinde ve dışında 
memleketin ve vatandaşların haklarının 
korunması, adaletin en iyi şekilde tevzii, 
devletin aslî görevidir. 

İktisadî kalkınmada devletin esas fonk
siyonu, tanzim edici, fertlerin ve kuruluş
ların iktisadî münasebetlerini düzenleyici, 
ihtilafların halli, iktisadî istikrarın sağ
lanmasına matuf, sık sik değişmeyen kai
deler koyması, engellerin kaldırılarak ve
rimin yükseltilmesidir. 

İktisadî faaliyetlerde devlet, genel se
viyede tanzim edici ve yönlendirici ol-
mah, detaylara müdahale etmemelidir. 

İktisadî faaliyetlerde, devlet vatanda
şın rakibi değil, aksine, ona hizmet eden, 
gelişmesini kolaylaştıran bir yardımcıdır. 

İktisadî kalkınmada devletin doğru
dan doğruya yürüteceği faaliyetler, genel 
olarak, Ibütün millete hizmet veren, esas 
itibariyle altyapı mahiyetindeki işlerin ya
pılmasıdır. 

Bütün milletin istifadesine açık olabi
lecek orman, su, maden ve enerji gibi ta
biî kaynaklar, milletin varlığı olarak dü
şünülmelidir. Bahis konusu ta'biî kaynak
lar, geliştirme ve işletme hakları, devletin 
koyacağı esaslar içinde fertlere veya fert-
İerin hir arada kuracakları teşebbüslere 
bırakılmalıdır. 

Devlet, sanayi ve ticarete, ana prensip, 
olarak girmemelidir; istisnaî olarak, geri 
kalmış bölgelerde sınaî tesisler, kura'bilir-
se de, bu teşebbüsler kısa zamanda mil
lete devredilmelidir. (ANAP sıralarından 
alkışlar.) 

Sanayî, tarım ve ticarette mal ve 
hizmet üretiminin en süratli ve verimli şe
kilde yapılabilmesi, fertlerin kabiliyetleri
ni ve teşebbüs güçlerini iktisadî gelişme
nin temel unsuru sayan bir sistem için
de mümkün olabilir. Hür teşe'bbüsü mey
dana getiren ferdî işletmeler, kooperatif
ler, şirketler, sistemin temel uygulama 
araklarıdır. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Holding
leri unutuyorsunuz üayın Baş'oakan! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, 1980 yıh öncesinde uygulanan eko
nomik sisteme «karma ekonomi» adı ko
nulmuştur. Bu sisteme göre, devlet ve 
özel sektör, ekonomide benzer sahalar
da, bazan da ortak yatırımlar kurarak sı
naî ve ticarî faaliyetlerde bulunurlardı. 
Gene aynı yıllarda, dışa kapalı bir eko
nomi içerisinde ithal ikamesi yoluyla it
halattaki döviz ihtiyacı azaltılmaya çalı
şılırdı. 
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Çok partili demokratik sisteme geçi
şimizden bu yana, Türkiye her on yılda 
'bir askerî yönetlimle sonuçlanan bir fasit 
daire içerisindedir. Meselenin tahlili ya
pıldığında her on yılda 'bir dış ödemeler 
dengesinin çıkmaza girdiği, bunun ardın
dan ekonomide krizin başladığı, daha 
sonra da meydana gelen sosyal ve siyasî 
çalkantıları ise askerî yönetimin takip et
tiği görülmektedir. 

Ekonomik gelişmesini nüfus artış hızı
na göre bir türlü ayarlayamayan Tür
kiye, son otuz yıldır içine düştüğü bu fa
sit daireden 'kurtulamamıştir; çünkü, hız
lı kalkınma ihtiyacında olan Türkiye, bü
yüme hızı yükseldikçe, dövüz 'bakımından 
zorlanmaya başlamış, sıkıntıya girmiştir. 

1950 - 1980 yılları arasında edililen 
tecrübe, uygulanan iktisadî politikanın 
îköMü bir şekilde değiştirilmemesi halin
de, Türkiye'nin bu fasUt daire içerisinde 
•kalacağı, 1970'li yılların sonlarında çok 
açık.ve seçik olarak görülmekteydi. 

Çare, ihracatı ve diğer döviz gelirlerini 
artırmaktı. Ancak, kapalı 'bir ekonomide, 
koruma altında verimsiz çalışan bir sa
nayi ile, yüksek rekabet altında işleyen 
dış piyasalara mal satmak mümkün de
ğildi, 

Çare, sanayimizi önce yurt içinde 
kontrollü rekabete açmak, böylece verim
liliğini artırarak dış piyasalara girmekti. 

Çare, turizmi geliştirmek, lişçi gelirle
rimizin mal olarak değil, para olarak ül
keye girişlerini sağlamaktı. 

Çare, mütaahhitlerimizi yurt dışında 
taahhüt işleri yapmaya ve işadamlarımızı 
jbenzert döviz kazandırıcı hizmetleri yap
maya teşvik etmekti. 

Dört beş kalemden teşekkül eden ta
rım mallarını ihraç ederek ve ithal ihtiya
cımızı imal ikamesiyle iç piyasadan sağ
lamaya çalışarak döviz dengesini sağla
mak mümkün değildi. ' 
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1980 öncesi döviz darboğazını hallet
mek için uygulanan ithalat kotaları, tah
sis sistemi ve ucuz resmî döviz tahsisi, 
devlet eliyle çok büyük rakamlara baliğ 
olan haksız kazançlara yol açmıştır. Ay
nı şekilde, enflasyonu önlemek bahane
siyle, piyasa fiyatlarının çok altında tah
sis yoluyla satılan KIT malları, birçok şa
hıs ve şirketti kolay yoldan zengin etmiş, 
iddia edülenin aksine, enflasyonu körük
lemiştir. 

Yatırımcıya ucuz faizli kredi sağlamak 
gayesiyle, orta gelirli vatandaşımızın ban
ka mevduatlarına enflasyonun çok altında 
verilen faizler, vatandaşın parasını ban
kalarda eritmiş ve onların zorlukla birik
tirdikleri tasarruflarını, yine enflasyonun 
altında faizlerle sanayi ve ticaret kesimi
ne transfer etmiştir. 

HtLMÎ ZÎYA POSTACI (Aydın) — 
Bir de bankerlere tabiî... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — tşin daha kötüsü, enflasyondan 
daha ucuz faizli kredli imkânına kavuşan
lar, stokçuluk yoluyla büyük haksız ka
zanç sağlamışlardır. 

Eski ekonomik düzeni savunanlar, ya-, 
tırım yapmak için gerekli sermaye biriki
minin, Türkiye'de 'başka türlü temininin 
imkânsız olduğunu söylemektedirler. Bi
zim anlayışımızda, kazanç, çalışılarak, 
rizikoya girilerek elde edilir. (ANAP sı
ralarından alkışlar.) Kurmuş olduğumuz 
yeni ekonomik düzende, ne 'ithal kotala
ra, ne döviz tahsisleri, ne de düşük fiyatlı 
KİT tahsisleri vardır. Faizler, stokçuyu 
da caydırıcı seviyede ve enflasyonun üs
tündedir. Orta gelirli vatandaşımıza, ban
kadaki mevduat için enflasyonun üstünde 
gelir sağlanmaktadır. Bizim sistemimizde, 
sermaye birikiminde haksız kazanca yer 
verilmemiştir. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 
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Anavatan İktidarı süresince dört yılda 
meydana gelen gelişmeler, demin bahset
tiğim döviz fasit dairesinin kırıldığını işa
ret eden önemli göstergelerle doludur. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— 40 milyar dolar borcumuz var. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De-
vamla) — Dış ödemeler dengesindeki 
düzelmeler, ihracat artışı ve ihracat yapı
sındaki değişiklikler müspettir ve kalıcı 
niteliktedir. Bu yıl, ihracatın 10 milyar 
dolar civarında olması beklenmektedir. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 1980 
yılında yüzde 37 iken, 1987'de yüzde 
72'dir. (ANAP sıralarından alkışlar) 1979 
yılımda sanayi mallarının ihracattaki payı 
yüzde' 35 iken, 1987'de yüzde 80'e çık
mıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Geçmiş yıllarda ihracatın yerinde 
saymasının başlıca sebebi, ihracatın esas 
olarak tarıma bağlı olmasıydı. Daha da 
ilginç tarafı, sadece tütün, pamuk, fındık 
ve kuru üzümün ihracatımızdaki payının 
1950'de yüzde 65; 1960'da yüzde 54, 
1970'te yüzde 61, 1980'de yüzde 37 ol
masıdır. Bu nispet 1987'de yüzde 8 civa
rındadır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Akıllı ve iyi bir şekilde yönlendiri
len ihracat politikasıyla Türkiye, bugün 
dışarıya üçbin çeşit mal satar hale gel
miştir. Çok sayıda ülkeye, bütün geliş
miş sanayi ülkelerine ihracat yapılmakta
dır. Ülke sayısının fazlalığı ve malların 
çeşitliliği, ihraca timizin sağlamlığını 
göstermektedir. Cari işlemler açığı hu 
yıl sonunda bir milyar doların altına ine
cek, muhtemelen 750 milyon dolar ci
varında olacaktır. 

1977 - 1978'de süratle yavaşlamaya 
ibaşlayan kalkınma hızı, 1979'da eksi yüz
de 0,4; 1980'de eksi yüzde 1,1; 1984'te 
ise yüzde 5,9 - zait tabiî - 1985'te yüz
de 5,1 olmuş, 1986'da yüzde 8'e erişmiş

tir. 1987'nin, yüzde1 6,8 mertebesinde 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 
1984 - 1987 döneminde ortalama büyü
me hızı yüzde 6,5'tir. Bu, aynı dönem
de OECD ülkeleri arasında en yüksek 
büyüme hızıdır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 1968 yılı ihra
catımız, yaklaşık 500 milyon dolardır. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ne ka
darı hayalî?... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz, bu kadar ihracatı geçen 
eylül ayının 13 gününde gerçekleştirdik. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 1979 yılının toplam ihracatı, bu 
yılın eylül ve ekim oylarında yapılan 
iki aylık ihracat kadardır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O za
man ekonomiden siz sorumluydunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1979 yılında 14,2 milyar do
lar olan borcumuz, o yıl 2,260 milyar do
lar olan ihracatımızla 6,3 yılda karşıla
yabiliyorduk; 1987 ortasında 33,1 milyar 
dolara erişen borcumuzu ise şimdi 3,3 yıl
da karşılayabilir duruma geldik. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Türkiye'nin meiseleleri, meselelerin 
muhteva ve boyutları çok büyük ölçü
de değişmiştir, değişmektedir. Türkiye' 
inin bugünkü ekonomik meselelerine eski 
yılların anlayışıyla bakarak tahlil etmek 
ve çare bulmak mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
bu hükümet dönemi sonunda, ihracatı
mızı 20 milyar dolara ve turizm gelirle
rimizi brüt 5 milyar dolara çıkarmak im
kân dahilinde görülmektedir. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye'nin ekonomide elde ettiği 
sonuçlar dış dünyada da takdir edilmek
tedir. Nitekim, kredi itibarımız 1979'da 
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93 ülke arasında 89 uncu sırada iken, 
1987'de 109 ülke arasında - büyük ar
tış göstererek - 45 inci sıraya yükselmiş
tir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ekonomideki gelişmenin devam etme
si için, rekabete dayalı serbest piyasa sis
temini güçlendirecek uygulamalar sürdü
rülecektir. 

Bu meyanda, kamu iktisadî teşebbüs
lerinin özelleştirilmesi çalrşmalıarı hız
landırılacak, devletin yeni ticarî ve sınaî 
yatırımlara girmesi, özel durumlar dışın
da, sınırlandırılacaktır. 

Enflasyon üstü faiz politikasından 
ve devamlı ayarlanan kur sisteminden, 
serbest faiz ve kur sistemine geçilecek, 
dönem içerisinde Türk Lirasının kon-
vertibl olması gerçekleştirilecektir. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ekonomide kartelleşmeyi önleyici 
tedbirler alınacak; ithalat, tüketicinin 
korunması ve enflasyonla mücadelede 
etkin olarak kullanılacaktır. 

1983'teî gayri safi millî hâsılanın yüz
de 16,4'ü olan yurt içi tasarruflar, uy
gulanan faiz politikaları, gelir ortaklığı 
senedi gibi tasarruf artırıcı tedbirlerle, 
1986 yılında yüzde 22,9'a çıkarılmıştır; 
1987 yılında bu rakamın yüzde 25 ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Gayri safi millî 'hâsıla artışını hız
landırarak işsizliği azaltmak politikası, 
ancaik yurt içi tasarrufların artırılmasıyla 
'istikrarlı bir şekilde uygulanabilir. Bu 
'bakımdan, tasarruf artırıcı uygulamalara 
devam edilecektir. 

Yatırımların, dış tasarruflar, özellikle 
yabancı sermaye girişiyle artırılmasına 
devam edilecektir. 1980 yılında 97 mil
yon dolarlık yabancı sermayeye izin ve
rilmişken, 1986'da 364 milyon dolarlık 
yabancı sermayeye! izin verilmiştir; 1987 
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yılında 500 milyon doların geçileceği tah
min edilmektedir, önümüzdeki dönem 
içerisinde yabancı sermayenin yılda 
1 milyar dolar seviyesine varacağı bek
lenmektedir. 

Önümüzdeki dönemde, kaynakların 
daha etkin bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak ve sermayeyi tabana yaymak 
için sermaye piyasasının geliştirilmesine' 
daha fazla ağırlık verilecektir. 

Kamu yatırımlarının ağırlıklı olarak 
altyapıya yönlendirilmesini, verimliliğin 
artırılmasını ve sermayenin tabana ya
yılmasını kolaylaştırmak üzere, daha ön
ce başlatmış olduğumuz KİT'lerin özel
leştirilmesi konusu, önümüzdeki dönemin 
başlıca faaliyetleri arasında yer alacaktır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Küçük tasarruf sahibinin haklarını 
korumak amacıyla şeffaf muhasebe usul
leri getirilecek ve bunların denetimini ya
pacak bağımsız denetleme kuruluşlarıyla 
muhasebe standartlarının tespiti için ge
rekli tedbirler alınacaktır. 

Bankacılık sektörünün para - kredi 
piyasasında gerçek fonksiyonuna kavuş
ması ve bu suretle kaynakların daha iyi 
kullanılması için gerekli tedbirler alına
caktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
şimdi de muhalefet ve basın tarafından 
çok işlenen ve hükümetimizin icraatın
da en fazla tenkit edilen enflasyon konu
suna geçmek istiyorum. . 

Açıkça ifade ediyorum ki, hüküme
timiz bütün taahhütlerini fazlası ile ye
rine getirmiş olmasına rağmen, enflas
yon hedefimize erişemediğimiz ortada
dır. (SHP ve DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar, ANAP sıralarından al-' 
kışlar) Bu durumun çeşitli sebepleri var
dır. Ekonomide gerçekleştirdiğimiz yapı
sal değişiklikler, 'iktisadî faaliyetlerin ve-
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rimini artırmış, ekonomi, planlanandan 
daha hızlı büyümüştür. Bunun en güzel 
misali 1986 yılıdır. Yüzde 5 olarak he
deflenen gayri safi millî hâsıla artışı 
yüzde 8 olarak gerçekleşmiş, yeni istih
dam imkânları sağlanmıştır. Hızlı kal
kınma, tabiatıyla t hedeflenenden daha 
yüksek enflasyon getirmiştir. 

Son dört yılda hızla dışarı açılan 
Türkiyem'izdeıki fiyat yapısı, dış dünya
daki fiyat yapısından etkilenmiştir. Ti
caret yaptığımız ülkelerin çoğunda, gıda. 
maddeleri, sanayi mallarına nispetle da
ha pahalıdır; bizde ise, gıda maddeleri 
sanayi mallarına göre daha ucuzdur. Ti
caretin serbestleşmesi ve hacminim artma
sı, sonucu, bizdeki fiyat yapısı dışarıya 
benzemeye başlamış, gıda maddelerinin 
fiyatı, sanayi mallarının fiyatlarına gö
re daha fazla artış göstermiştir. Fiyat 
endekslerimizde, gıda maddelerinin ağır
lığı daha fazla olduğu için, endeksteki 
artış da fazla olmuştur; bu artış, belli 
bir zaman sonra dengeye gelip duracak
tır; ancak, dışa açılmamızın neticesinde, 
bir miktar enflasyon, sisteme dahil ol
muştur. 

Değerli milletvekilleri, ekonomide 
başlattığımız yapısal değişiklikler çok 
büyük bir nispette tamamlanmıştır. Önü
müzdeki dönemde dışa açılma daha ted
rici olacak, bu itibarla uygulayacağımız 
tedbirlerle enflasyonu makul seviyelere 
mutlaka indireceğiz. 

Geçen dönemde, memur ve işçinin net 
ele geçen gelirlerindeki artışın, enflas
yonun üzerinde olmasına dikkat edilmiş
tir. Nitekim, ortalama olarak bir memu
run 1983 yılınım 12 ne i ayında met maaşı 
24 004 lira iken, 1987 senesinin Tem
muz ayında, vergi iadesi ve konut edin
dirme yardımı ile 'beraber 110 698 Türk 
Lirası olmaktadır. (SOP sıralarından gü

rültüler) Artış 4,'6 mislidir. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ay
nı dönemde Devlet İstatistik Enstitüsü 
tüketici fiyatı endeksi 632,8'den 2 134,8'e 
çıkmıştır; artış 3,37 katıdır. Demek ki, 
ortalama olanak bir memurun eline ge
çen net para, enflasyon çıktıktan sonra 
yüzde 36,8 artmıştır..(ANAP sıralarından 
alkışlar) Diğer 'bir deyimle, son üç bu
çuk yılda memurun eline geçen net pa
ra, enflasyon .çıktıktan sonra yılda 9,4 
nispetinde artmıştır. Bu rakam vasıfsız 
bir işçi için yılda yüzde 8,6'dır. 

Hükümetimiz, önümüzdeki .dönemde 
de, memur ve işçimin eline enflasyon üze
rinde para geçmesini sağlayacak, satın 
alma gücünü artıracak tedbirleri alacak
tır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ortadirek top
lumumuzun en önemli kısmını teşkil eden 
işçi, memur, esnaf, sanatkâr, çiftçi ve 
emeklidir. «Ortadirek» için1 son dört yıl
da gerçekleştirdiğimiz ve gelir dağıl'umı-
nı düzeltici tedbirlerden bahsetmek isti
yorum. (SHP sıralarından «Ortadirek 
yok oldu, kalmadı» sesleri) 

Öncelikle, geçmişte gelir dağılımı 
'haksız bir şekilde dar ve orta gelirli 
aleyhine çeviren faktörleri ortadan kal
dırdık. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Gübreyi 250 lira yaptı
nız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Mevduat faizlerini serbest ve 
gerçekçi bir seviyeye çıkardık. Bugün, 
tasarruf mevduatının yüzde 90'dan faz
lası «ortadirek» dediğimiz kesimindir. 
Eğer faizler gerçekçi ve serbest olma
saydı ,her yıl, ortadireğin hakkı olan 
birkaç trilyon lira başka kesimlere ka
yacaktı. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ıDöVLz kuru politikasını gerçekçi ha
le getirdik; her yıl ithalatçılara trilyon
larca haksız kazanç sağlayan sabit kur 
sistemine son verdik. Turizmciye, nakli
yeciye, yurt dışındaki işçiye, alınteriyle 
ihraç malı üreten işçiye, tarlasında ihraç 
malı üreten çiftçiye, getirdiği dövizin 
gerçek değerini ödemekle, haksız kazanç
lar önlenmiş, gelir dağılımı 'belirli ölçü
de düzeltilmiştir. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kamu iktisadî teşebbüsleri malların
da sübvansiyonlar kaldırılmış, «faturalı 
vergi iadesi» getirilerek ,ortadireğe gelir 
transferi yapılmıştır. 

'Konut Fonu ve konut edindirme yar
dımı, icraatımızın, gelir dağılımını dü
zeltici diğer önemli uygulamalarıdır. Es
kiden kaçakçıya ve 'başka kesimlere gi
den 1 trilyon lira civarında kaynak, ar

tık, dar ve orta gelirlinin eline geçmekte
dir̂  

Geçmişte hiçbir teminatı olmayan, 
sağlık sigortası ve emeklilik sigortası kap
samında olmayan, 65 yaş maaşından ya
rarlanamayan ve hiç kimsenin sahip çık
madığı kitleye biz sahip çıktık. Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
sistemini kurduk. Sosyal adalet anlayı
şımız gereği, geçmişte hiçbir kimsenin 
sahip çıkmadığı insanlara biz sahip çık
tık. (ANAP sıralarından «dBravo» sesleri, 
alkışlar) 

IDeğerii milletvekilleri, gelir dağılımı
nı dolaylı olarak düzelten tedbirleniın en 
önemlisi, altyapı konusunda yaptığımız 
hizmetlerdir. Temiz içme suyu, kanalıi-
Kaisyloniu, elektriği, yolu, telefonu oflma-
yam bir insan, gelir pastasından fazla 
pay alamaz. Son dört yılda altyapıda 
'büyük gelişmeler .sağladık, insanlarımız 
dört yıl öncesine göre çok daha iyi im-
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kânlara kavuşmuşlardır. Bunlar dar ve 
orta gelirliye dolaylı olarak yapılan yar
dımlardır. 

Geçim sıkıntısına gelince; gelişen, ih
tiyaçları artan, daha iyi yaşamak isteyen 
her toplumda hissedilen bir durumdur. 
Önemli olan, 'büyümenin devam etmesi, 
altyapının, dengeli geliştirilmesi, sosyal 
programların müessir olmasıdır. 

(Hükümetimiz dar ve orta gelirli le
hine, ıge'lir dağılımını makro ve mikro 
seviyede iyileştiren gerçekçi ve akılcı po
litikalara, taviz vermeden devam ede
cektir. 

iDeğerli milletvekilleri, son dört yılda 
çok önemli malî reformlar yapılmış, ver
gi iadesiyle vergi denetimi artırılmış, 
Katma Değer Vergisi rekor denilecek bir 
sürede uygulamaya konulmuştur. Servet 
beyanlarıniin ve meslek; vergilerinin kal
dırılması, yeniden değerlendirmenin dai
mi hale getirilmesi, 'Emlak Vergisinin be
lediyelere ve özel idarelere devri, for
malitelerin azaltılması, yapılan reform
ların sadece bir kısmıdır. 

Vergilemede ana İlkelerimiz ve yap
tıklarımız şöyle özetleneT>ilir : Vergiler, 
sayıca azaltılmış, basit, kolay ve anla
şılır hale getirilmiştir. Bunun yanında, 
vatandaşın vergisini öderken eziyet çek
memesi, kuyruklarda beklememesi için, 
vergi idaresi bilgisayara geçmeye başla
mıştır. Önümüzdeki devrede otomasyon 
yurt çapında tamamlanacaktır. 

Vergiler, adil, genellikle herkesin ko
laylıkla verebileceği nispette ayarlanmış
tır. Geçmişte vergi nispetlerinin yüksek 
tutuması, daha fazla vergi geliri sağla
ması sonucunu doğurmadığı gibi, kaça
ğı zorlamış, ekonomik büyümeyi yavaş-
latmıştır. Vergi nispetleri adil olduğu 
zaman vengi tahsilatı artmakta, vergi ka
çakları nispî olarak azalmaktadır. 
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'Vergiler kurumlaşmayı ve yatırımları 
teşvik edecek şekilde yeniden düzenlen
miştir. Tasarrufun ve yatırımların teşvi
kinde verigİ muafiyet ve kolaylıklarını 
önemli 'bir araç olarak kullanmaya de
vam etmekte kararlıyız. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

İhtilafların asgarî hadde indirilmesi
ni ve vergi' kaçaklarının azaltılmasını 
sağlayıcı tedbirler arasında yeminli mâ
lî müşavirlik sistemi uygulamaya konu
lacaktır. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
kalkınma, esas itibariyle insan içindir. 
Vatandaşımızın hayat seviyesini yüksel
tici, meşakkatini 'azaltıcı yönde yapılan 
icraatlar bu »gayeye hizmet eder. Hiç 
elektriği olmayan bir köye bağladığınız 
elektrik, o köyde, geçmiş çağlarda kal
mış insanımızı 20 nci Asra getirmekte
dir. Daha önce kendi köyünden ve alış
tığı hayat tarzından 'başka bir şey bil
meyen köylümüz, renkli televizyonunun 
dünyaya açılan penceresinden, diğer in
sanların asfalt yollarda yürüdüklerimi, 
içinde çeşmesi ve tuvaleti bulunan ev
lerde yaşadıklarını, vitrinleri dolu ma
ğazalarda alışveriş yaptıklarını görecek 
ve "benzerini köyünde görmek isteyecek
tir. 

(Köylerin durumunu düzeltmek için 
çak »gayret sarf ettik. Elde edilen neti
celer çarpıcıdır. 

Cumhuriyetin laltmışıncı yılı olan 
1983 yılına kadar elektrik 'götürülen köy 
sayısı 24 436 idi; dört senelik iktidarı
mızda 10 965 köye ve 22 834 mezraya 
elektrik götürülmüştür. (ANAP sıraların-
4am aDk uslar) Birkaç kîöıyı daşında, elektrik
siz köy kalmamıştır. 

)Son dört yılda köylerimizde 39 500 
kilometre tesviye, 39 'bin kilometre sta-
'bilize yol yapılmıştır. 1983 yılı 'itibariyle 
11 bin kilometre asfalt köy yolu olma
sına mukabil, son dört yılda 12 500 ki
lometre köy yolu asfaltlanmıştır. ((ANAP 
sıralarından alkışlar) Köy yollarında stan
dart ve kalite önemli ölçüde düzelmeye 
başlamıştır. 

1983 yılında kırsal alanda içme suyu 
ıbulunan ünite sayısı 38 bin iken, son 
dört yılda 16 700 üniteye içme suyu 
götürülmüştür. 

1983 yılında 2 526 adet olan sağlık 
ocaklı köy sayısı, Ibu yılın sonunda 3 250' 
yi geçecektir. 

Cumhuriyetin ilk altmış yılında 10 
bin köyümüze telefon götürülmüştür, biz 
dört yıl içinde bu rakamı 36 binin üs
tüne çıkardık. Diğer bir deyimle, altmış 
senede yapılanın iki'buçuk katını dört se
neye sığdırdık. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
şehirlerimizi modernleştirmek ve şehirde 
yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hiz
metler götürmek için, 'belediyelerimize 
'büyük maddî imkânlar aktardık ve on
lara, bu görevlerini ifa etmek için yetki 
verdik. 

Daha önceleri personelinin 'maaşını 
ödemekte zorluk çeken belediyelerimiz, 
son dört yılda, halka hizmet için yatırım 
yarışına girmişlerdir. Başta içme suyu 
ve kanalizasyon olmak üzere, yeşil saha
lar, parklar, yollar ve pek çok altyapı 
hizmetleri yapılmaya 'başlanmıştır. 1983 
yılında, mahallî idare harcamalarının 
gayri salfi millî hâsılaya nispeti yüzde 
1,7'dıea, 1987 yılında yüzde 3,9'a çıka
rılmıştır. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Aynı dönemde gayri sa
fi millî hâsılanın artışını hesaba katarsak, 
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mahallî idare harcamalarının bu dönem
de bizden önceki döneme göre, sabit fi
yatlarla, yaklaşık üç kat arttığını söyle-
yebil'idm. 

Mahallî İdarelere ek olarak, şehirle
rimizde, 'başta TEK ve PTT olmak üze
re diğer kamu kuruloışlan da, insanımıza 
hizmet götürmek için seferber olmuşlar
dır. Şehirlerimiz ışıklandırılmış, elektrik
siz mahallelere elektrik götürülmüş, prog
ramlı elektrik kesintileri artık . mazide 
kalmıştır. 1983'te 7 bin megavat civarın
da olan kurulu 'güç, 1987 yılı sonunda 
12 'bin megavatın üzerine çıkarılmıştır. 
Diğer 'bir deyimle, altmış yılda kurulan 
7 bin megavat güce, Anavatan iktidarı, 
dört yıllık icraatında 5 bin megavat ku
rulu ıgüç ilave etmiştir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) IBU, her yıl Keban büyük
lüğünde bir santralı devreye sokmakla 
eşdeğerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
telefon konusunda yapılan hizmetler çok 
daha çarpıcıdır. 1983 yılında Türkiye' 
deki telefon sayısı takriben 1.9 milyon
dur; 'bu yılın sonu itibariyle telefon sa
yısı 4,8 milyon civarında olacaktır. Hü
kümetimiz dört yıllık icratında, yaklaşık 
3 milyon telefonu devreye sokmuştur; 
bu, altmış yılda yapılanın iki katına ya
kındır. 

• Mahallî lidaireîere sağlanan kaynak
larla, şehirli vatandaşlarımıza hizmet gö
türülmesine devam edilecek, kaynakların 
daha verimli ve etkili kullanımını sağla
mak için tedbirler alınacaktır. 

Hükümetimizin, köye, şehre götürü
len altyapı hizmetlerinde yaptığı atılım
larla, geçmiş asırlarda yaşayan çok sa
yıda köylü ve şehirlimiz, 20 nci Asrın 
dmkân ve nimetlerine kavuşturulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, enerji, sulama, 
kara ve demiryolu, liman, yurt içi ve 
yurt dışı haberleşme; kara, hava, deniz 
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ulaştırması gibi altyapı yatırımları, kal
kınmanın temelini oluşturur. İktisadî ve 
sosyal kalkınmanın başlıca unsuru gör
düğümüz 'bu yatırımların süratle gerçek
leşmesini sağlamak, hedefimizdir. 

iSosyal ve iktisadî faydaları yönün
den, Güneydoğu Anadolu Projesini bi
rinci öncelikli proje saydık ve kısa za
manda tamamlanabilmesi için ıgerekli bü
tün tedbirleri almayı, millî bir görev 
ka'bul ettik. <ANAP sıralarından alkış
lar) 

Önümüzdeki devrede, altyapı yatı
rımlarında, yap-işlet-devret modeline de
vam edilecektir. Diğer ülkelere de ör
nek olan bu modelle, devletin altyapı ya
tırımlarını takviye ederek, gelişmişlik se
viyesini li'leri ülkeler seviyesine yaklaştır
maya çalışacağız. 

1983 yılında elektrik enerjisi üretimi 
27,3 milyar kilovat/saat idi. 1987 yılında 
ise yüzde 65 artışla 45 milyar kilovat/saa
ti geçecektir. 'Bulgaristan'dan da artık 
elektrik almıyoruz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Türkiye, elektrik ihraç edecek duru
ma gelmiştir. 1992 yılı" hedefimiz 80 mil
yar kilovat/saattir. Yeni enerji tesisleri 
yanında, trafo istasyonları ve enerji na
kil hatları ıslah edilecek; enerji, 'bol ve 
güvenilir olacaktır. 

Halen yapımına haşlanmış hulunan 
1 500 kilometre otoyol, önümüzdeki dö
nemde tamamlanacak; 1 500 kilometre 
yeni otoyola 'başlanacaktır. 

'Büyük şehirlerimizdeki metro, hafif 
metro ve toplu taşıma hizmetleri, malî 
bakımdan desteklenecektir. 

IBaş'ta Akdeniz sahilleri olmak üzere, 
toplam 100 milyon ton kapasitede yeni 
ve tevsi limanlar yapılacaktır. 

Yurt içinde bütün önemli merkezlere 
hava ulaşımını sağlamak hedefimizdir. 
Turizmin gelişmesi ve milletlerarası hava 
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ulaşımından daha fazla pay alabilmek 
için, mevcut havaalanları modernleştirile
cek, tevsi edilecek, yenileri yapılacaktır. 
Bunlara paralel olarak uçak sayısı artı
rılacak ve milletlerarası seferler, Ameri
ka Birleşik Devletleri, Japonya, Çin 
Avustralya »gibi ülkelere teşmil edilecek
tir. Atatürk Havalimanı açık havalimanı 
haline getirilecek; Ortadoğu ve Güney
doğu Avrupanın en hareketli havalima
nı olacaktır. 

Bütün şehirlerin kanalizasyon şebe
keleri önemli ölçüde bitirilmiş olacaktır. 
Şehirlerknıizin havasımı daha temiz tut-
maik ve enerji santrallaırını beslemek* ya
nında, kaliteli ve yüksek kalorili tabiî gaz 
boru hattı sistemi kurulmaktadır. Bu sis
tem, aynen elektrik nakil sistemi gibi yur
da yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Başta 
•İstanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir, Ankara, 
Konya, Kayseri, Balıkesir, İzmir, Manisa 
olmak üzere, çok sayıda şehrimize tabiî 
gaz götürülecektir. 

Son dört yılda olduğu gibi, haberleş
me ve bilgi naklinde, elektronikteki ge
lişmeler en sıkı bir şekilde takip edilecek, 
yatırımııaır bütün hızıyla sürdürülecektir. 
Telefonda hedefimiz, 10 milyon hata, 10 
milyon telefona ulaşmak; her isteyene te
lefon verebilmektir. 

Yeni TV kanalları devreye giırecek, 
TV yayımlarımı İyi seyredemeyem yörelere 
uydu kamalıyla kaliteli yayın yapma im
kânı gebiriiecek, yer alıcı istasyonları yurt 
çapında yaygınlaştmlacaktır.: 

ıFersonelsiz, 24 saat çalışan PTT (mer
kezleri, seyyar telefon sisteminin genişle
tilmesi, kablolu televizyon] ve modem tek
nolojimin her yeni ürünü yurdumuzda da 
gecikmesiz, tatbikata sokulacaktır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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Bilgisayar ve veri nakli için, sayısal 
şebekeler kurulacak ve genişletilecektir. 

Teleteks ve videoteks sistemleri ülke 
çapında yaygıriaşıtınlaoak, veri bankaları 
kurulması teşvik edilecektir. 

Sayın Başkam, değerli milletvekilleri, 
köylü, memleketimizin efendisidir, sosyal 
yapımızın anaistilkrar unsurudur. Halen, 
nüfusumuzun önemli bir bölümü tarımla 
iştigal etmektedir.i Başta tarım mefcami-
zasyonu oknak üzere, muhtelif sebeplerle 
köyden şehre göçüm önümüzdeki yıllar. 
boyunca da devam edeceği muhakkaktır. 

Tarım sektöründe hızlı bir gelişmenlin 
s ağlama bilmesi dçin hedefimiz ve yaptıkla
rımız şöyle özetlenebilir : 

1984-1987 arasında tarımın ortalamıa 
gelişme hızı yüzde 4 olmuştur. 'Bu hız, 
plan hedeflerinin üstimdedir. 

Tarım ürünleri destekleme politikasın
da, çiftçimizin alınıteriınin karşılığını ver
meye, ödemeleri zamanında yapmaya 
gayret ettik. Destekleme fiyatlarını tat
minkâr; ödemeleri peşim ve daha kısa za
manda yaptık. 

Tarımda başlıca hedefimiz, verimlilik 
ve kaliteli üretimdir. 

Çiftçilerimizin ve tarımım desteklen
mesi için Ziraat Bıankasınoa açılan kre
di 1983 yılında 618 milyar lira iken, bu 
yıl 4 trilyon liraya yaklaşacaktır. (ANAP 
sıralarından ^alkışlar) 

Ürün bazında kredi baremleri yeterli 
• seviyeye getirilmiş, teminat sistemi ma

kul esaslara bağlanmış ve kolaylaştırıl
mıştır. 

Tohumculukta cumhuriyet tarihimin 
en önemli hamlesi yapılmıştır. Yerli-ya-
bancı, 30'dan fazla tohumculuk şirketi 
kurulmuş; üretilen vasıflı ve hibrit to
humlar Türkiye'min ihtiyacını karşıladığı 
gibi, ihracat da başlamıştır. 
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Son dört yıldıa 600 bin hektara ya
kın; alan suülaımıaya açılmış olup 1,4 mil
yon hektar otonda sulama projeleriyle il
gili çalışmalar fiilen devam etmektedir^ 
Önümüzdeki dönem, GAP dahilv sularna-
da daha büyük hamle yapılacaktır. Sula
ma, çiftçinin gelirini' 'hızlı artırmanın en 
önemli yoludur. 

Soya ve mısır gibi ürünler ile yem bit
kileri üretiminin geliştirilmesine önem ve-
niümıiış, soya üretimıi 46 hin tondan 250 
hin tona, mısır üretimi, 1,5 milyon ton
dan 2,6 milyon tona, ayçiçeği üretimi 700 
bin tondan 1,2 milyon tona çıkmıştır. 

Hayvancılığın ve buma dayalı et, süt 
ve diğer ürünler sanayii ie.su ürünlerinin 
geliştirilmesi için çok yönlü tedbirler alın
mıştır. 

Hayvancılık ve su ürünleri kredilerin
de faiz yüzde 22'ye indirilmiş olup, kredi 
aıimayan tesislerin kalkınmada öncelikli 
bölgelerde yüzde 30'u, diğer bölgelerde 
ise yüzde 25'i hibe olarak verilmektedir. 

Sanayi karma yemine yüzde 25 nispe
tinde, süte ise litre başına 25 ilâ 35 lira 
destek verilmektedir. 

Yurt dışından ithali planlanan, 100 
bin, yüksek verimliı ineğin 43 500'ü dile 
ilgili bağlantı yapimış olup, bu yıl so
nuna kadar 11 300'ü fiilen dağıtılmış ola
caktır. 

1987 yılında gübreye yapılan sübvan
siyon 350 milyar Türk Lirası civarında 
olacaktır ve bu sübvansiyon, gübrenin 
satış fiyatına göre nispet olarak yüzde 
50'dıir. Gübrede kredi faizi yüzde 22'dir. 
Ziraî ımücadele ve veteriner ilacına yüz
de 20 nispetimde destek yapılmaya baş
lanmıştır. Belirli tohumlarda yapılan des
tek oranı yüzde 50 veya daha fazladır. 

Ham ve işlenmiş tarım ürünleri ihra
catını artırmak için çok yönlü teşvik ted
birlerdi alınacaktır. Bu bakımdan, üretim, 
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tasnif, (ambalajlama, depolama, dondur
ma, işletme, nakliye ve pazarlama ayrı ay
rı veya bir bütün olarak ele alınacaktır; 
kalite ve standarda önem verilecektir^ 

Devletin köye ve tarıma 'hizmet ve
ren kuruluşları aynı çatı altında toplan
mıştır. Tarımsal araştırma, yayım ve eği
tim hizmetlerine daha fazla ağırlık ve
rilecektir. 

Sulama, drenaj, tesviye, erozyon, top
rak tahlili konularındaki faaliyetler artı
rılacaktır. 

Tarım Reformu Kanunu çıkarılmış, 
uygulamaya konulmuştur. 

Tarım arazisinin miras yoluyla par
çalanmasını ve ekonomik verimiMğinıin 
azalmasını önlemek için tedbirler alına
caktır. 

Üçüncü dünya ve İslam ülkelerine ta
rımın çeşitli konularında gerekli yardım 
ve teknoloji transferi yapılacaktır. 

Sayın miHetvefcilleri, milletimizin dev
lete emaneti olan ormanlarımızı vasıf ve 
üretim yönünden ileri bir seviyeye çıkar
mak için önemli adımlar attık. 'Devlet ve 
orman köylüsü ilişkilerinin iyileştirilmesi 
için gerekli kanunî düzenlemeler yapıl
mıştır. 

Orman kadastrosunda sorunları azalt
mak için gerekli tedbirler alınmış, çalış
malar başlatılmıştır, önümüzdeki beş'yıl 
kesif bir uygulama dönemi olacaktır. Or
mana veya Hazineye ait 'arazilerde köy
lülerimiz tarafından kurulacak ormanla
rın geliri köylere verilecek; bunlardan, 
sadece, tarife 'bedeli denilen düşük bir 
meblağ alınacaktır. 

1983 yılında 87 hin hektar olan ağaç
landırma, 1986 yılında 126 bin hektara 
yükselmiştir. 1987 yılı sonunda dört yıl
da yapılıan ağaçlandırma 500 bin hektar 
civarında olacaktır. Bu miktar, daha ön
ce sekiz yılda yapılan ağaçlandırmaya 
denktir. 

http://ie.su
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Onmanı idaresinin odun satışlarında 
haksızlıklara son vermek için, sterden ki
loya geçirmiştir. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Kullanıl
mıyor, kutlanılmıyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Devlet ormanlarının başta köy 
tüzelkişilikleri olmak üzere, gerçek ve tü
zelkişilerce işletilmesine limkân verecek 
tedbirler alınacaktır: Anayasa değişiklik
leri de dahü. (ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ürünün 
taban fiyatları geçen yılın altında, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İsterseniz; orman köylüsünü 
seviyorsanız, yardım edersiniz, değiştiri
riz Anayasayı. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Ülke ağaçlandırmasında askerlerimiz
den ve gençlerimizden istifade edilecektir, 

Ormıaniarın kuruılmıası ve genişletilme
si liçin Ağaçlandırma {Fonundan yardım 
edilecektir; özel orman kurulması teşvik 
edilecektir. 

Değerli' milletvekilleri, sanayileşme po
litikamızın hedefi, modern ve gelişmiş ül
kelerin sanayileşme seviyesine erişmektir. 

Uzun yıllardan beri devam eden ithal 
ikamesi anlayışı terk edilmiş; ihracata dö
nük ve dünya sanayi ve ticaretine enteg
re olabilecek bir sanayileşme politikasına 
geçilmiştir. 

Kalite ve fiyat yönünden dünya pa-
zfarlarında rekabet edebilir mamulleri 
üretmeyi; buna mukabil rekabet edeme
yeceğimiz mamul' ve yarı mamulleri ithal 
etmeyi, sanayileşmede temel 'ilke kabul 
ediyoruz. 

'Sanayimizin sağlıklı bir şekilde geliş
mesi için döviz kurunun gerçekçi, güm
rük hadlerinin makul1 olması gerekir. 

Aşırı sübvansiyonlar, çok yüksek güm
rük hadleri ve ithal yasaklamalarıyla ko
runan bir yapıda, sanayinin sağlıklı geliş
mesi mümkün değildir. Son dört yılık 
uygulama bu gerçeği doğrulamış; sınaî 
üretim artmış, yerli malların kalitesi yük
selmiş, ihracat imkânları önemli ölçüde 
genişlemiştir. 

1984-1987 döneminde, sanayimiz ihra
cata dönük, dış piyasa şartlarıyla rekabet 
edebilen köklü 'bir yapısal değişim içeri
sindedir. Bu dönemde, sanayimizin orta
lama yıllık gelişme hızı yüzde 8,5 olmuş
tur. Sanayi malları ihracatı 1979 yılında 
780 milyon dolar liken, 1987 yılında -son 
aylık rakamla- 7,8 milyar dolara, yani on 
katına çıkmaktadır. {ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Başlıca mal grupları itibariyle sanayi 
mamulleri ihracatımızın 1980 ile 1987 
tahminleri, mukayeseli olarak şöyledir : 

Tarıma dayalı işlenmiş ürünlerin 1980' 
de 209 milyon dolardan, 1987'ıde 1 mtilyar 
dolara; 

Kimyevî maddelerin 76 milyon dolar
dan 500 milyon- dolara; 

Deri ve deri mamullerinin 50 milyon 
dolardan 700 milyon dolara; 

Tekstil mamullerinin 424 milyon do
lardan 2,7 milyar dalara; 

Demir-çellik mamullerinin 34 milyon 
dolardan 800 milyon dolara; 

Makine limıalat sanayii mamullerinin 
22 milyon dolardan 700 milyon dolara 
çıkması beklenmektedir. 

Türkiye, gelişmiş ülkeler dahi, dün
yanın her tarafına çok çeşitli mal ihraç 
edebilmektedir. 

Enerji sorunu olmayan, altyapısı sü
rekli düzelen sanayimiz, önümüzdeki beş 
yılda daha büyük bir hamle içerisinde ola
caktır. 
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Teknoloji ve ihracat yönünden önem
li görülen sanayilere özel teşvikler uygu
lanacak, ihracatın ve dış rekabetin etki
siyle, üretimi ve kalite yükselmeye devam 
edecektir. Teksfci, elektronik, savunma sa
nayi ile iıler.i teknoloji alanlarında önem
li gelişmeler olacaktır; sanayi malamın 
ihracat içerisindeki payı yükselmeye de
vam edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, iktisadî ve 
sosyal bünyemizde, hizmet, üretim ve is
tikrar unsuru olan esnaf ve sanatkârın 
önemM bir yeri vardır, Esnaf ve sanatkâr
lar, emek ve sermayenin birleştiği, teşeb
büs gücünün gelişmesi için tabiî şartların 
mevcut olduğu meslekler topluluğudur. 
Esnaf ve sanatkâr için en önemli husus, 
işyeri sahibi olması ve makine teçhizat 
alımında gerekli desteğin teminidir. Bu 
maksatla, küçük sanayi sitelerinin daha 
hızlı bir şekilde tamamlanmasına öncelik 
verilmiştir. 

1983 öncesinde toplam 25 bin işyeri 
yapılmıştır. Biz, üçbuçuk yılda aynı sa
yıda işyeri yaptık, (ANjAP sıralarından al
kışlar) Halen 90 bin kıpdar yeni işyeri de 
inşa halindedir. 

Esnaf ve sanatkarlarımızın ürettiği 
malların, sadece yurt içinde değil, yurt 
dışında dia pazarianat'ilmesi için gerekli 
teşvikler uygulanacak, teknik yardım, bil
gi ve eğitim yönünde a daha iyi hizmet 
veren danışma ve yardım birimleri geliş
tirilecek; bu maksatla,! esnaf ve sanatkâr 
kuruluşlarınla gerdldıi yardım yapılacaktır. 
Esnaf ve sanatkâra verilen krediler artı
rılacak ve kredilerin alınması kolaylaş
tırılacaktır. 

Esnaf ve sanatkârımızın ekonomik ve 
sosyal yönden gelişmesini sağlamak için 
kanunlarda gerekli düzenlemeler yapıla
caktır. 

Değerli milletvekilleri, başta Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üze
re, kalkınmada öncelikli yörelerimizin ge
liştirilmesi, bölgeler arasındaki gelişmiş
lik farklarının azaltılması, refahın yurt 
sathına dengeli yayılması başlıca hedef
lerimiz arasındadır. 

İlk hükümet dönemimizde, kalkınma
da öncelikli yörelerimizin makûs talihini 
yenmek için önemli hamleler yapulmıştır. 

Son dört yılda, enerji ve sulama baraj
ları, belediye hizmetleri, bütün kasaba ve 
köylerin telefonu, köy elektrifikasyonu ve 
köy yollarında daha önce yapılan bütün 
işlerden fazlası gerçekleştirilmiştir. Bu 
bölgelerde çalışanların daha fazla ücret 
alması sağlanmış, çok sayıda lojman inşa 
edilmiştir. GAP Projesi İçerisinde yer 
alıan şehir, kasaba ve köylerıkniz, 1990' 
landan itibaren, tedricen, Türkiye'nin ta
rım, sanayi ve ihracat sektörleri (bakı
mından gelişmiş bölgeleri arasına inşal
lah girecektir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, madendik, sa
nayi sektörü içinde yüzde 7,5; gayri safi 
millî hâsılada yüzde 2,3 ve ihracatımız
da yüzde 3 civarında paya sahiptir. 

İhracata dönük madencilik yatırımları 
büyük ölçüde, sermaye, ileri teknoloji ve 
güçlü dış pazarlama gerektirmektedir^ Bu 
üç unsurun makul ve gerçekçi bir şekilde 
bir araya getirilebilmesi için, projenin 
özelliğine göre, kamu sektörü, özel sektör 
ve dış yatırımcıların iştirakiyle ortaklıklar 
kurulmıasını faydalı buluyoruz. 

Yerli ve yabancı yatırımcıların uzun 
vadede güvenli bir yatırım ortamına ka
vuşabilmeleri için gerekli tedbirler alın
mış; Maden Kanununda değişiklikler ya
pılmıştır. 
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Maden üretimıini' ve ihracatını en yük
sek seviyeye çıkarmaya, maden ve petrol 
anama ve dişletmesinde yerli-yaıbancı her 
çeşit imkândan en liyi şekilde faydalan
maya devam etmeye kararlıyız. 

Değerli mlilletvekileni, tüketicinin ko
runmasını sağlayacak unsurların başında, 
ticaret sektörünün sağlıklı çalışması gelir. 
Bunun içtin de, sağlam rekabet şartları
nın oluşturulması, mal ve hizmet pazarla-
masındaki bütün faaliyetlerim, birbirini 
tamamlayıcı, sürekli ve güvenli olması 
gerekir. Böylece, tüketiciıye, her mevsim
de kaliteli, yeterli ve istikrarlı fiyatla mal 
ve hizmet arz etmek mümkün olabilıir. 

Ticaretin gelişmesine, bunun içlin de 
özellikle sağhkılı bir pazarlama zincirinin 
kurulmasına yönelik tedbirlilere önem ve
rilecektir. Her çeşit mal ve ürünün en iyi 
şekilde değarlendMdebime&i, bunların iç 
ve dış pazarlara zamanında ve yeterli 
miktarlarda verilebilmesi için, tasnif, iş
leme, ambalajlama, depolama ve muha
faza tesislerinin kurulması desteklenecek
tir. 

Kara, deniz ve hava taşımacılığım, 
Türkiye'nin coğrafî avantajlarını da dik
kate alarak, en iyi şekilde geliştirecek 
tedbirleri almaya devam edeceğiz. 

Dış üükelerde hizmet veren müteah
hitlerimize, diğer ülkelerin de yaptığı gibi, 
destek olduk. Müteahhitlerimizin dünya 
piyasasında daha güçlü hale gelmeleri için 
veriil'en teşvikler devam ettirilecektir. 

'Bankacılık yanında, özellikle sigorta
cılığın gelıiştiriltmesine önem vereceğiz. 

İstanbul'u, denizaşırı iş ve bankacılık 
merkezi yapmak için gerekli tedbirler alı
nacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli miletvekilleri, gelişme açısın
dan, son dört yılda, Türkiye, net turizm 
geliri artışında dünyada en başaırıli ülke 
olmuştur. 1983 yıh sonunda 66 bin olan 
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turistik yatak sayısının, 1988 yılı sonunda 
200 bine, 1992 yılı sonunda 350 bine ulaş
ması belenmektedir.; Önümüzdeki devre
de hedefimiz, kaliteli ve gelir düzeyi yük
sek yabancı turisti Türkiye'ye çekmektir. 
Bu (amaçla, Türkiye'nin tabiî güzellikle
rinin korunması turizm gelişmemizde en 
önemli politikamızdır. 

Kaliteli projeler hazırlanarak, yatırım
cı cezbedilecek ve yurt dışı pazarlaması 
yapılacaktır. 

Turizm sektörünün yatırım ve işlet
me formalitelerinden armdırıllması 'için, 
Turizmi Teşvik Kanunu yenliden de alı
nacaktır. 

Kalifiye eleman temini için, meslekî 
eğitime ağırlık verilecektir. 

Değerli milletvekilleri, kalkınmada asıl' 
hedef, sosyal gelişmenin sağlanmasıdır. 
Bütün ekonomik gelişmeler, sosyal geliş
melere paralel olarak gitmek mecburiye
tindedir. 

Hedef olarak, sosyal adaletin ve fır
sat eşitliğinim sağlanması, ibölgelerarası 
gelıişmiışlik farklarının azaltılması, refahın 
yaygınlaştırılması, sosyal politikamızın 
temel unsurlarını meydana getirir. 

Sosyal gelişmenin sürekliliği ve gerekli 
kaynakların artan bir şekilde temini, ik
tisadî gelişmeyle yakından ilgilidir. Bu iti
barla, sosyal ve iktisadî gelişme arasın
daki ahengin ve dengenin korunması 
önemlidir. 

Çiftçi, küçük esnaf ve sanatkâr; isçi, 
memur, emekli, dul ve yetimlerle kim
sesizlerin sosyal güvenliğe sahip olmaları; 
korunmaya muhtaç çocuklar ve yadlar
la, çalışamayacak derecede malul ve sa
katların yeterli seviyede sosyal yardıma 
kavuşturulmaları, eğitim ve öğretimde fır
sat ve imkân eşitliğinin sağlanması, bütün 
vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları, sosyal güvenlik anlayışı
mızın esaslarım meydana getirir. 
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Gönüllü sosyal dayanışmayı, bilhassa 
geleneksel sosyal dayanışma esaslarını ve 
kuruluşlarını, toplumumuzun temelıinıi teş
kil eden aile sistemi içimdeki sevgi, şefkat 
ve saygıdan kaynaklanan tabiî sosyal da
yanışmayı idame ve teşvik edecek tedbir
lerin atamasını faydalı görüyoruz. 

Sosyal güvenlik ve sosyali yardım po
litikamız, çalışmamayı teşvik edici değil, 
muhtaçların korunmalarıma, gelişmeleri
ne, yararlı hale gelmelerine yönelik ol
muştur. 

Hiçbir sosyal' güvenlik sistemi içerisin
de olmayıp muhtaç durumda bulunan va
tandaşlarımıza sahip çıkmak maksadıyla 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş
vik Fonu kurduk. Bu fona bağlı olarak, 
il1 ve ilçe merkezlerinde 649 vakıf çalış
maya başlamıştır. Bu şekilde, yüzbinlerce 
vatandaşımıza yardım yapılmaktadır, 

Geçtiğimiz dönemde çiftlilerimizin 
sosyal güvenllik kapsamına alınmalarına 
kademeli olarak başlanmıştır. Önümüzde
ki dönemde hu uygulama bütün Türkiye' 
ye teşmil edilecektir. (ANAP sırallarından 
alkışlar) 

Çeşitli sosyal' güvenlik kuruluşları ara
sındaki farklılıklar, nimet ve külfet den
gesi dikkate alınıanak giderilmiş, alınan 
primler jile yapılan yardımlar arasında 
uyum sağlanmıştır. 

Süper emeklilik ile, çalışanların daha 
yüksek emekli maaşı almaları mümkün 
hale getirilmiş; uygulamada ortaya çıkan 
sorunlar için de gerekli tedbirler alına
caktır. 

Yurt dışında çalışan (işçilerimizin sos
yal güvenlikleri konusunda önemli 'anlaş
malar yapılmıştır. Bu çalışmalar devam 
edecektir. 

Almanya'daki işçilerimizin, yapı tasar
rufu hesaplarını Türkiye'de kuiHanmaları 
için, Federal Almanya, temaslarımız so
nucu özel bir kanun çıkarmıştır. 

Degerliı milletvekilleri, aile toplumun 
temelidir. Toplum hayatının ahenkli ve 
sağlam 'bir şekilde devam ettirilmesinde, 
gençlerimizin yetiştirilmesinde, ahlâkın, 
millî ve manevî değerlenin korunmasında 
aile yapımızın tabiî ve tarihî vasıfları olan 
örf ve ananelerimiz ile perçinieşmiş bulu
nan sevgi', saygı, feragat ve fedakârlığım 
rolü, her şeyin üzerindedir. Fert ve top
lum seviyesinde sosyal güvenliğim iılk ve 
en önemli teminatı ailedir. 

Kadını, toplumumuzun ve aile mües
sesemizin en önemli unsuru olarak görü
yoruz. Kadınlarımızın hakliarının korun
ması ve ülkemizin gelişmesine daha fazla 
katkılarının sağlanması, hedefimizdir. 

Değerli milletvekilleri, önümüzdeki dö
nem eğitim ve öğretim, en fazla önem 
verdiğimiz konuların başında gelecektir. 
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımı
zın ve gençlerimizin modern ve ileri Tür
kiye idealiine, Atatürk ilke ve inkılâplarına 
bağlı; millî, manevî ve ahlakî değerleri
mizi benimsemiş; 'bilgili, ilmî düşünceye 
sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve mü
samaha besleyen medenî birer insan ola
rak yetişmelerini millî eğitimin' esası sa
yarız. 

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin 
sağlanması esastır. 

Gelişmenin ve modernleşmenin teme
lindeki başlıca unsurlar insan ve sistem
dir. İnsanın emeği ve çalışması her şeyin 
üzerindedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kalkınma, insanoğlunun işidir. İleri 
toplumlarda yetişmiş insanın, imsangücü 
kalitesinin, dünyanın en zengin tabiî kay
naklarından daha önemli olduğu gözleri
mizin önündedir. 

Esas olan, herkesi bir meslek sahibi 
yapmaktır. Her şeyden önce insanın ken
dine güven duymasının ilk şartı meslek 
sahibi olmasıdır. 
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İktisadî bayatraıızdalkl gelişmeler, her 
seviyede ihtisasa yönelıik ve uygulamalı 
eğitim ve öğretime alğırlık verilmesini ge-
r ektirmektedir. Son dört yılda, mevcut 
eğitim sistemi yanında, çıırıaiklıik eğitimi ve 
beceri kurslarıyla; beirlıi mesafeler ahn-
mıştır. 

Önümüzdeki dönemde, ortaöğretim
den, yüksekokull ve üniversiteye kadar es
nek ve yönlendirilmiş bir insangücü {ban
lamasına ağırlık verilecektir. 

Her seviyede eğiıfcjm ve öğretimde, baş
ta televizyon ve bilgisayar olmak üzere, 
teknolojinin imkânlarından en ileri saf
hada istifade edilecektir. 

Herkese bir yabancı lisan öğretmek, 
hedefimizdir. 

Halk eğitimine süreklilik kazandır
mak amacıyla, okul dışı eğitim ve kül
tür faaliyetlerinin geliştirilmesi, radyo ve 
televizyondan müessir bir şekilde fayda
lanılması için gereken yatırımları tamam
layacağız. 

Öğretmenlerin meslek içi eğitimine 
önem verilerek, devamlı gelişmeleri sağ
lanacaktır. 

Çok kanallı eğitim televizyonu, öğ
renci ve öğretmenlerin eğitim ve öğreti
minde yardımcı ve hızlandırıcı bir araç 
olarak kullanılacaktır. 

Bilgisayarlı, göze ve kulağa hitap 
eden modern eğitim sistemleri, okulla
rımızın en önemli eğitim araçları haline 
getirilecektir. Eğitim ve öğretimde 1 mil
yon bilgisayar .kullanılması hedef - alın
mıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ders kitaplarının çağdaş eğitim se
viyesine uygun olarak hazırlanması için 
her türlü tedbir alınacaktır. 

İlık ve, ortaöğretimde ikili öğrenimin 
kaldırılmasını, sınıflardaki öğrenci sayı
sının azaltılmasını hedef alıyoruz. Başla
tılan meslekî eğitim sonucunda, bir yıl1 
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gibi kısa zamanda, 100 bine yakın çırak 
sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır; 
önümüzdeki devrede 1 milyona yakın 
çırak ve meslek okulu öğrencisinin, hem 
sosyal güvenlik kapsamına alınmaları, 
hem de ek bir gelir temin etmeleri hedef 
alınmıştır. Çıraklık eğitim merkezleri 57' 
den 150'ye çıkarılmış; önümüzdeki dö
nemde 300 merkez öngörülmektedir. Ka
liteli işgücü yetiştirme seferberliği devam 
edecektir. 

Yükseköğretim kuruluşlarımızda, müs
pet ilimler, sosyal ve manevî ilimlerle 
birlikte teorik ve uygulamalı araştırma 
ve (geliştirme faliyetlerine önem verilme
sini, bu kuruluşlarımızın sınaî, iktisadî, 
sosyal ve diğer konularda pratik araş
tırma ve geliştirmeye yönelmelerini teş
vik için ıgerekli tedbirlerin alınmasını 
faydalı görmekteyiz. 

Bugüne kadar yapılan uygulamalar 
ve sonuçlan değerlendirerek, Y!ÖK Ka
nunu (günün şartlarına göre değiştirilecek
tir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, kültür ve sa
nat, millî değerlerin korunmasında ve ge
lişmesinde olduğu, kadar milletlerarası 
ilişkilerde yakınlaşma ve dayanışmanın 
temel unsurudur. 

Milletimizin sosyal ve kültürel haya
tında önemli rolü olan edebiyat, musi
ki, resim, folklor, sinema ve tiyatronun 
geliştirilmesi, kültür ve sanat politika
mızın ana hedefidir. 

Sanatçının korunması ve sanatçı ye
tiştirilmesi için, devletin destek sağla
masını ıgerekli buluruz. 

Eski yapı ve eserlerin korunması ve 
yaşatılmasını, tarihî ve kültürel mirası
mıza saygının tabiî bir ifadesi olarak 
görüyoruz. 
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Kütüptanelerin zeniginleştirilmesi, mo
dern imkân ve araçlarla teçhiz edilmesi, 
yurt sathına yayılması, okuma zevk ve 
alışkanlığının teşvik ©dilmesi zorunludur. 
İlim ve kültür yayınlarının yaygınlaşma
sı için »gerekli tedbirleri' alacağız. 

Türlkçemizin yapısını ve güzelliğini ze
deleyecek gayretlere izin verilmemesi, 
anadilimizin tabiî seyri içerisinde geliş
mesi gerektiği görüşündeyiz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Telif ücretinden ve tiyatro sanatçı
larından alınan vergiler yüzde lO'a in
dirilmiştir. Sinema, Video ve Müzik 
Eserleri (Kanunu çıkarılarak, sanatçıların 
hakları korunmuş, teşkilatlanmaları ve 
yeni yapımlar için kredi sağlanmıştır. 
muhtaç sanatçılara yardım miıkânı geti
rilmiştir. 

IBilim ve kültür yayınlarının yaygın
laştırılması, önümüzdeki yıllarda daha da 
hızlandırılacaktır. 

(Kültürümüzün ve sanatçımızın dün
yada tanıtılması faaliyetlerine devam edi
lecektir. 

Türk edebiyatını ve sanatını dünya
da tanıtmak için, yazarlarımızın eserleri 
yabancı dillerde yayınlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, önümüzdeki 
dönemde .sağlık hizmetlerine büyük önerr. 
vereceğiz. Sağlık hizmetlerinden (bütün 
vatandaşlarımızın en iyi şekilde fayda-
anmasını sağlamak hedefimizdir. Bu he
defe ulaşmak üzere öngördüğümüz ted
birlerin büyük bir bölümü, bir süre ön
ce çıkardığımız Sağlık 'Hizmetleri Temel 
Kanunu içinde yer almaktadır. 

Son dört yılda yurt sathında gerçek
leştirdiğimiz içme suyu ve kanalizasyon 
yatırımları, koruyucu sağlık hizmetlerine 
en büyük katkıyı yapan unsurların ba
şında gelmektedir. 
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önümüzdeki dönemde : 
Sağlık hizmetlerinin vasıflı, /güvenilir, 

kolay erişilebilir, formaliteden uzak ve 
yurda dengeli bir şekilde yayılması esas
tır. Bunun için, zorlayıcı değil, teşvik 
edici tedbirler uygulanacaktır. 

Hastane, sağlık 'ocağı ve sağlık evi 
sayısı artırılacak, sağlık tesislerimiz, da
ha modem alet, makine ve araçlarla 
teçhiz edilmeye devam edilecektir. 

ıDevlet, SSK, üniversite ve diğer ka
mu kuruluşlarının hastaneleri arasında 
•işbirliği imkânlarının artırılarak, birbirle
rini takviye eden bir anlayışla çalışma
ları sağlanacaktır. 

©ütün vatandaşlarımızın sağlık sigor
tasına kavuşturulmasını, herkesin istedi
ği hastaneden faydalanmasını sağlayacak 
bir sistemin kurulmasını hedef aldık. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Devletin yapacağı hizmet ve faaliyet
lere ilaveten, özel sağlık müesseselerinin 
kurulmasını teşvik ediyoruz. Bilhassa bu 
alanda, sağlık turizmine de ağırlık vere
rek, ülkemizde en modern sağlık mer
kezlerinin kurulmasına yardımcı olaca
ğız. 

Aile hekimliği sistemine geçilerek, has
tanın kendi doktorunu seçme imkânı ge
tirilecek, böylece, gereksiz yere hastane 
hastane dolaşma problemi ortadan kal
kacaktır. 

Değerli miletvekilleriı, sendika kur
ma, toplusözleşme, grev hakkı ve lokavt, 
hür demokratik nizamda, çalışma haya
tını düzenleyen temel unsurlardır. Çalış
ma hayatının, adil, istikrarlı bir sistem 
içinde yürütülmesi, sosyal ve iktisadî ge
lişmede başlıca hedefimizdir. Bu mak
satla, millî, şartlara uygun olarak tedbir
ler alınacak, gerekli düzenlemeler yapıla
caktır. 
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Millî ekonomimiz yönünden, verim
liliği ve çalışmayı teşvik edici esasların 
uygulanması gerekmektedir. 

İşçi ve işverenin aynı >gaye için ça-
lnışanıaisı, karşılıklı (hak ve görıesvlerlin adil 
esaslara 'bağlanması; mücadele ve kavga 
yerine, meseleleri görüşerek anlaşma yo
lunun tercih edilmesi hedef olmalıdır. Bu 
hedef istikametinde gayret gösterildiği tak
dirde, vatanperver ve sağduyulu işçi ve 
işverenlerimizin, iş barışının idamesinde 
ve dolayısıyla sosyal ve iktisadî gelişme
mizde daha faydalı olacaklarına inanıyo
ruz. 

Ücretin işe ve verimliliğe göre tespi
tini, eşit işe eşit ücret verilmesini, sos
yal adalet anlayışımızın icabı sayarız. 

İşçilerimizin çalışma şartlarının iyileş
tirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve hu hu
susun etkin bir şekilde devlet denetimi
ne ta'bi tutulmasını gerekli (görmekteyiz. 

(Dşjçiİerimıiizin ımiesfekî ve tieknik yön
den gelişmeleri ve> vasıflı işçi yetiştiril
mesi 'bakımından işbaşında eğitim kurs 
ve seminerler düzenlenmesi konusunda 
önemli, çalışmalar yapılmış ve yapılmaya 
devam edilmektedir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin ekonomik 
ve sosyal problemlerinin çözümü, her 
çeşit hak ve menfaatlerinin korunması, 
yurt dışında büyüyen çocuklarımızın mil
lî ve manevî değerlerimize, vatan ve mil
letimize bağlılıklarının korunması ve ge
liştirilmesi için çalışmayı, önemli görev 
telakki ederiz. 

'Değerli milletvekilleri, gençliğimizi, va
tan ve milletin birlik ve bütünlüğünü 
müdrik, örf ve ananelerimize saygılı, Ata
türk ilke ve inkılâplarına bağlı, bilgili, 
medenî, hoşgörülü birer insan olarak ye
tiştirmeliyiz. 

— *4 

Gençlerimizin ruh, fikir ve beden yö
nünden mükemmel şekilde gelişmelerini 
sağlamak hedefimizdir. Bu maksatla, 
normal eğitim ve öğretime ilaveten, okul1 

içinde ve okul dışında, fikir, kültür ve 
sanat, spor ve folklor faaliyetlerinin ya
pılmasına imkân verecek modern tesisle
rin kurulması öncelik taşımaktadır. 

Orta ve yükseköğreninı yapmış genç
lerimizin meslek hayatına intibakının ko
laylaştırılması ve başarılarının artırılma
sı için, önceden çalışma ve tatbikat im
kânlarına kavuşturulmaları önemlidir. 

(Burs ve yurt şartlarının iyileştirilme
si, (gençliğin boş zamanlarını en faydalı 
şekilde değerlendirmelerini sağlayıcı im
kân ve faaliyetlerin desteklenmesi için 
çok önemli adımlar attık. 

Yurtların yatak kapasitesi iki misline 
çıkarılmıştır. 

(Bugün, dar gelirli her aile, çocuğuna 
burs bulabilmektedir. 649 yerde kurulan 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Va
kıfları da, kabiliyetli gençlere burs ver
meye başlamışlardır. 

Değerli miHetvekileri, disiplinli, zor
luklara dayanıklı, kötü alışkanlıklardan 
arınmış, sağlıklı bir toplumun oluşmasın
da spor faaliyetleri önemli bir unsurdur. 

Hükümetimiz, spora büyük ehemmi
yet vereceğini, geçici değil, kalıcı ve 
köklü tedbirlerle Türk sporunu geliştire
ceğini açık ve seçik bir şekilde ilan et
miştir. 'Bu amaçla, yepyeni bir spor ka
nunu 'hazırlanarak yürürlüğe konulmuş
tur. 

Değerli milletvekilleri, mahallî idare
ler konusunda da çok büyük hamleler 
yaptık. (Mahallî idarelere, iktidara gel
diğimiz günden itibaren ağırlık verdik; 
mahallî idareleri görülmemiş ölçülerde 
malî imkânlara kavuşturduk. Bu imkân
ların kullanılmasıyla, Türkiyemizin çeh-
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resi değişti; şehirlerimiz, kasabalarımız 
tanınmayacak şekilde güzelleşti, imar 
edildi. Parklar, bahçeler, spor tesisleri, 
ışıl ışıl sokaklar, altyapı yatırımları, köy
lere kadar uzanmaya başlayan kanalizas
yon şebekeleri ve gelecek yüzyıla göre 
planlanan 'beldeler hep hükümet icraatı
mızın sonuçlarıdır. 

.Mahallî idarelerin yetkilerini artır
dık. Çeşitli mevzuat düzenlemeleriyle, 
mahallî idarelere çalışma serbestisi sağ
ladık. IBöylece, mahallî hizmetlerin va
tandaşın ihtiyaçlarına arzı süratlendi ve 
kolaylaştı. 

ıMahallî idareleri güçlendirerek, de
mokrasinin en küçük birimlere kadar 
uzanmasını ve bir hayat tarzı olarak yer
leşmesini sağladık. 

İl özel (İdaresi Kanunu ile, idarî sis
temimizde gerçek bir reform yaptık. 
Hizmetlerin tespitini ve harcama yetki
sini mahallî idareye vererek, idare sis
temimiz aşırı merkeziyetçi yapısından 
kurtarılmıştır. Çok sayıda yeni ilçeler ku
rularak, hizmetlerin dağılımında kolay
lık ve etkinlik sağlandı. 

Büyük şehir belediye idaresini kur
duk ve büyük şehirlerdeki problemlerin 
çözümlenmesine ayrı bir önem ve ağır
lık verdik. 

önümüzdeki dönemde, mahallî idare
ler belirli esaslar dahilinde yetki ve kay
nak yönünden daha fazla desteklenecek, 
kaynakların daha verimli kullanılması 
için ıgerekli tedbirler alınacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ailede huzur 
ve mutluluğun ilk şartı, sıcak bir yuva
dır. 'Refahın yaygınlaşmasında, sosyal 
adalet ve sosyal güvenliğin temininde en 
önemli unsurların başında konut gelir. 

Anavatan iktidarı döneminde, her çe
şit limkân ve kaynak konut yapımi için 
seferber edilmiştir. Konut yapımında te

mel sorun finansmandır. İktidarımızın 
hemen başlangıcında kurduğumuz Toplu 
Konut (Fonundan bugüne kadar yapılan 
ve yapılmakta olan konut sayısı 600 bin
dir. 'Daha önce kaçakçıya giden paralar, 
şimdi ortadireğin yuvasına ucuz kredi 
kaynağı olmuştur. ANAP sıralarından al
kışlar) Konut edindirme yardımı ile dü
şük'gelirlinin bile konut sahibi olabilme
si mümkündür. 

Konut altyapısı yeni bir anlayışla ele 
alınmış, konutun bitmesinden çok sonra 
önemli israf ve kayıplarla tamamlanan 
altyapı yerine, konutla birlikte devreye 
giren altyapı programı uygulaması baş
latılmış ve bunun için tedbirler ve teş
vikler getirilmiştir. Önümüzdeki dönem, 
toplu konut uygulaması bütün hızıyla 
devam ettirilecek, arsa üretimine ağır
lık verilecektir. 

Köylerimizde de ferdî ve toplu ko
nut uygulamasına geçilecektir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Konut arzını artırmak ve boş konut
ların kullanımını teşvik etmek için ge
rekli tedbirler alınacaktır. 

Değerli rniletvekilleri, çevreyi ve tabi
atı koruma, hükümetimizin önem verdiği 
bir konudur. Şehirleşmenin ve sanayileş
menin getirdiği hava ve su kirlenmesinin 
azaltılması için, ısıtmada tiyi kaliteli ya
kıt kullanılması ve sınaî tesislerin ar
tıklarının 'arıtılması gerekmektedir. Bu 
maksatla, şehirlerde ısıtma için kaliteli 
kömür ithaline başlanmış ve büyük şe
hirlerimizin bazılarında tabiî ıgaz kulla
nılması için projeler yapılmıştır. 

Yeni yapılan sınaî tesislerin çevreyi 
kirletmeyecek şekilde kurulmasını, halen 
çevreyi kirleten tesislerin de belirli bir sü
re içinde lüzumlu arıtma tesislerini yap
malarını sağlayacak tedbirler alınacak
tır. 
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Değerli milletvekilleri, kamu hizmet
lerinin süratli, etkili, verimli bir şekilde 
yürütülmesi, kamu idaresinin temel pren
sibidir. Hedefimiz, kamu hizmetlerinin 
vatandaşa en iyi şekilde 'götürülmesini 
sağlamaktır. 

• önümüzdeki ••dönemde, Türkiye'nin 
büyümesi ve gelişmesine paralel olarak 
il, ilçe ve büyük şehir sayısı belirli esas
lar dahilinde artırılacaktır. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Belediye ve Köy ikanunları değiştirile
rek, mahallî idarelerin daha da güçlen
mesi temin edilecektir. Teftiş ve dene
tim sistemi yeni bir anlayışla düzenle
necektir. 

'Değerli miletvekilleri, iktidarımız dö
neminde, bu esaslardan hareketle, kamu 
idaresi bütünüyle gözden geçirilmiş, kök
lü şekilde değiştirilmiş ve bürokratik iş
lemler her kademede asgariye indirilerek, 
bir idarî reform gerçekleştirilmiştir. 

Kamu idaresinde değişik birimler ta
rafından aynı maksada dönük olarak yü
rütülen hizmetlerin bir arada toplanması, 
yetki ve sorumlulukların dağınıklıktan 
kurtarılarak teşkilatlanmada sadeleşmeye 
gidilmesi, bakanlık ve her seviyede teşki
lât sayısının 'birleştirilerek asgariye indi
rilmesi sağlanmıştır. 

tdarî reform çalışmaları çerçevesin
de, bir kadro reformu uygulaması da ba
şarılmıştır. Bu düzenleme sonucunda 
devletin kadroları tespit edilerek, kanu
na bağlanmış, kadro unvan standardi-
zasyonu geliştirilerek 8 binden fazla kad
ro unvanı 900'e indirilmiş ve basitleşti
rilmiştir. 

Kadro tespit ve talepleri, iş analizi 
ve ölçümlerine dayandırılmış, keyfî kad
rolaşmaya son verilmiş ve yeni kadrola
rın ancak kanunla alınabileceği esası ge
tirilmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
geçen dönemde, Türk hukuk ve adalet 
sisteminde yapılan başlıca değişiklikler 
ile yıllardır değiştirilemeyen usul kanun
larını ve birçok temel kanunu değiştire
rek adalet sisteminde ferahlık yarattık. 

İnfaz Kanununda yaptığımız değişik
likle, af meselesini sistematik bir şekilde 
hallederek, toplumda yara açmadan, ce
zaların indirimine gittik ve pek çok kişiyi 
tahliye ettik. 

Pişmanlık Kanunu ile, terörizmin ön
lenmesinde ileri bir adım attık. 

önümüzdeki dönemde, ihtilafsız, ba
rışçı bir toplum meydana getirebilmek 
için hukuk ve ceza sistemi değiştirilecek, 
ihtilafların, zorunlu haller dışında adalet 
mekanizmasına gidilmeden halledilmesi 
için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Adliye sistemi yeniden düzenlenerek 
basitleştirilecektir. 

Medenî Kanun ve Ceza Kanunu gibi 
temel kanunlar, gelişen Türkiye'nin ya
pısına uygun hale getirilecek şekilde de
ğiştirilecektir. 

Kanunların sayısını 12 binden 800'e 
indiren hukuk reformunun ilk safha ça
lışması bitmiş olup, uygulamaya konula
cak, bundan sonraki safhada mevzuatın 
sadeleştirilmesi, modernleştirilmesi ve 
basitleştirilmesi sağlanacaktır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Gelecek dönemde kamu idaresinde * 
ve hukuk sisteminde gerçekleştirilecek 
reformlarla, millet hâkimiyetini demok
ratik düzenin esası haline getirebilmek, 
millî iradeyi devlet idaresine gerçek an
lamıyla yansıtmak için, yetkilerin, seçil
miş organlarda olması hedefimizdir. Bu 
maksatla, Anayasa ve kanunlarda gerek
li düzenlemeler yapılacaktır. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 
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Türk idare ve hukuk sistemi, daha 
süratli, etkili, verimli hale getirilecek; 
pek çok işlem bilgisayarla otomatik ya
pılacak; vatandaş devlet kapısında bek-
letilmeyecektir. 

Muhterem milletvekilleri, hükümeti
miz, bürokrasinin devamlı olarak azal
tılmasında, memura ve vatandaşa itima
dı esas almaktadır. Bürokrasinin azaltıl
ması, kamu hizmetlerinde etkinliğin ar
tırılması için uyguladığımız ve uygula
maya devam edeceğimiz tedbirler şun
lardır : 

Devletin vatandaş ile ilişkilerinde iti
mat esastır. Vatandaşın, devletine güven 
duyması için, devletin, memuruna, me
murun vatandaşa itimat etmesi şarttır. 
Bunun için de, beyana güvenin esas alın
ması, aksi görüldüğü takdirde müeyyide 
uygulanması gerekmektedir. 

Bürokratik işlemleri kısa zamanda as
gariye indirmek maksadıyla genel bir 
yetki kanunu çıkarılmıştır. Bürokratik 
işlemlerin en fazla ve en gereksiz oldu
ğu alanlardan başlamak üzere, ilgili ka
nun, tüzük, kararname, yönetmelik ve 
tebliğlerde gerekli değişiklikler yapılmak
tadır. 

Devlet idaresi, yetki ve sorumluluğun 
ahenkli bir şekilde paylaşıldığı bir karar 
ve uygulama sistemi içerisinde başarılı 
olabilir; kararların daima en üst nokta
larda teşekkül ettiği bir sevk ve idare 
sisteminin etkili ve verimli olması düşü
nülemez. Bu itibarla, Bakanlar Kurulu 
kararları, doğrudan hükümet sorumlulu
ğunu gerektiren hallere inhisar ettirile
rek, sadece ilgili ve sorumlu bakanlar ile 
Başbakanın imzalayacağı ikili veya üçlü 
karar mekanizması geliştirilecektir. Aynı 
anlayışla, bakan onayı asgariye indirile
rek, konuların önemine göre, müsteşar, 
genel müdür, daire başkanı ve diğer se-
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viyelerde sonuçlandırılmasını sağlamak 
üzere yetki ve sorumluluklar yeniden tes
pit edilecek, taşra kuruluşlarının yetkileri 
artırılacaktır. 

Son dört yılda, nüfus işleri, adalet, 
emniyet, millî eğitim, vergi idaresi ve da
ha pek çok kamu kuruluşu bilgisayara 
geçmiştir. Bunun sonucu, işlemler hızlan
mış, bekleme süreleri tamamen kalkmış 
veya büyük ölçüde azaltılmıştır. 

Önümüzdeki dönemde, vergi idaresi 
tamamen bilgisayara geçecek, bütün ba
kanlıklarda etkili ve verimli çalışacak şe
kilde bilgisayar yardımıyla otomasyon 
projeleri başlatılacaktır. 

Ehliyet, pasaport, nüfus dahil, çok 
çeşitli alanlarda bürokratik işlemler, for
maliteler basitleştirilmiştir. 

Bürokrasi, .kırtasiyecilik ve formalite
lerle mücadele programına devam edile
cek, bu konuda kamu personelinin eği
tilmesi ve programın vatandaşa tanıtıl
ması sağlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ülkede huzur, 
asayiş ve güvenin temini, vatandaşın can 
ve mal emniyetinin sağlanması, devletin 
ilk ve aslî görevidir; bu görev yerine ge
tirilmeden, devletin varlığından bahsedi
lemez. Huzur ve güvenin sağlam ve ka
lıcı temellere oturtulması, siyasî, iktisadî 
ve sosyal politikaların bir bütünlük için
de uygulanmasına, birbiriyle ahenkli, 
dengeli yürütülmesine bağlıdır. Huzur ve 
güvenin bedeli, demokratik nizamdan, 
insan hak ve hürriyetlerinden vazgeçmek 
değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Son otuz yıllık tecrübeler göstermiş
tir ki, devlet otoritesinin zayıflaması, ül
ke ekonomisinin kötüye gitmesi, sosyal 
dengesizliklerin artması, huzur ve güve
nin bozulmasında ana sebepleri teşkil et
miştir. Huzur ve güveni sarsan olayların 
başında, anarşi ve terör gelmektedir. 
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Anarşi ve terör basit bir zabıta olayı 
değildir; devlete karşı gelme olayıdır; bu 
yüzden de devletin bütün organlarının 
ortak sorumluluğu altındadır. Yasama, 
yürütme ve yargı organlarının; iktida
rıyla, muhalefetiyle bütün siyasî partile
rin; işçisiyle, işvereniyle, esnafıyla, çift-
çisiyle, milletin bütün fertlerinin üzerine 
düşen görevler vardır. 

Huzur ve güvenin sağlanmasında al
dığımız ve öngördüğümüz başlıca ted
birler şunlardır : 

Bölgelerarası gelişmişlik farklarının 
asgariye indirilmesi amacıyla, başta Do
ğu ve Güneydoğu olmak üzere kalkın
mada öncelikli yörelerin geliştirilmesine 
büyük önem verilmektedir. 

Son iki yılda, işsizlik mutlak ve nispî 
olarak azalmaya başlamıştır. (SHP sıra
larından «İnsaf» sesleri) işsizlik mesele
sinin çözümüyle ilgili politika ve tedbir
lere devam edilecektir. 

Sosyal adalet anlayışımızın gereği 
olarak, ortadireğin güçlendirilmesini, za
man içerisinde millî gelirin daha adil da
ğılımını sağlamak, temel politikamızdır. 

Çocuklarımızı ve gençlerimizi, millî 
ve ahlakî değerlerimizi benimsemiş, Ata
türk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilgili, 
Türkiye'nin meselelerinin ancak millî 
birlik ve dayanışma ile, ilmî ve akılcı 
yaklaşımlarla, gayret ve fedakârlıkla çö
zülebileceğine inanan; medenî, hoşgörü
lü birer insan olarak yetiştirmeliyiz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Anarşi, terör, bölücülük ve aşırı ce
reyanlarla sürekli ve etkili bir şekilde 
mücadele edilmektedir. Bunun için, gü
venlik kuvvetlerimizin kadrosu artırıla
rak, modern imkân ve araçlarla donatıl
mış, eğitim ve öğretime ağırlık verilerek, 
ücret ve sosyal imkânları hizmetin öne
mine uygun bir seviyeye çıkarılmıştır. 

Güneydoğu Anadolu'daki birkaç ili
miz dışında, ülkede huzur ve güven sağ
lanmıştır. Anarşik faaliyetlerin devam et
tiği bu illerimizde ise, Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliği tesis edilerek, emniyet ve 
güvenlik kuvvetlerinin ahenk ve uyum 
içerisinde çalışmaları temin edilmiştir. 
Bölge Valiliğine önemli yetkiler verile
rek, hadiselerin üzerine ciddiyetle gidil
miş ve gidilecektir. 

Emniyet ve asayişin tesisi için, top
lumun ihtiyaç duyduğu kanunî düzenle
meler yapılmıştır; ihtiyaca göre yeni dü
zenlemeler yapılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, jeopolitik şart
lar dolayısıyla, Türkiyemizin her hal ve 
şart altında savunmasının yapılabilmesi 
ve barışın sürekliliğinin temin edilebil
mesi için, millî ve tarihî geleneğimiz olan 
disiplini ve kuvvetli bir ordunun varlığı 
esastır. 

Ordumuzun en mükemmel şekilde 
eğitilmesi, modern silah, araç ve gereç
lerle. teçhiz edilmesi ve güçlendirilmesi 
maksadıyla, gerekli imkânların sağlan
masını zorunlu görüyoruz. Bu maksatla, 
Savunma Sanayiini Geliştirme Fonunu 
kurduk. Bu fon uygulaması sayesinde 
çeşitli projeler başlatılmış, bazı projeler 
de daha fazla kaynak aktarılmak sure
tiyle hızlandırılmıştır. Savunma Fonu ile 
silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının büyük 
bir bölümü yurt içinde üretilebilecektir. 
Bu fondan, üniversitelere ve özel sek
töre önümüzdeki yıllarda araştırma ve 
geliştirme projeleri verilerek, yurt içi 
bilin» ve teknoloji potansiyelinin millî 
savunma sanayii için kullanılması sağla
nacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'de yapılan ilk F - 16 jet uçağı 
1987'de göklerimizde uçmuştur. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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Savunma vakıfları birleştirilmiş ve 
'koordinasyon içinde çalışmaları sağlan
mıştır. Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçla
rını daha ekonomik, suratla, devamlı ve 
güvenilir bir şekilde temin etmek, ülke 
ekonomisinin gelişmesine daha fazla 
katkı' sağlamak amacıyla, Millî Savunma 
Bakanlığı reorganize edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
dış politikamızın esası, Büyük Atatürk' 
ün tesis ettiği temel ilkeler istikametin
de, millî menfaatlerimizin en etkili şe
kilde korunması, bölgemizde ve dünyada 
barışın teminidir. Devletin devamlılığı, 
dış politika felsefemizin temelini teşkil 
eder. Siyasî hayatta hassasiyet gösteril
mesi zorunlu hususların başında, dış 
politikanın bulunduğuna inanırız. 

İktisadî gelişmemizin ve millî savun
mamızın güçlendirilmesi, dış politikamı
zın anahedefleri arasında yer ahmaktadır. 
Anavatan iktidarı- döneminde, Türkiye, 
mensubu bulunduğu Batı dünyası ile iliş
kilerinde, savunma ihtiyaçlarının yanı 
sıra, iktisadî menfaatlerimizi de en iyi 
şekilde sağlamaya yönelik daha aktif bir 
politika takip etmeye başlamıştır. Türki
ye, geleneksel dış politikasına uygun ola
rak Doğu - Batı ilişkilerinin bugün ulaş
tığı önemli aşamada, dünya barışının 
güçlendirilmesine ve silahların kontrolü
ne yönelik çabaları desteklemektedir, 

Hükümetimiz, Avrupa Topluluğu ile 
Mşkilerimize özel bir önem vermekte
dir. Avrupa Topluluğuna tam üyelik baş
vurusu bizim iktidarımız tarafından ya
pılmıştır. Son yıllarda, siyasî, ekonomik 
ve sosyal alanlarda gerçekleştirdiğimiz 
hamleler ve özellikle ekonomimizdeki 
büyük yapısal değişiklikler, Avrupa Top
luluğuna üyeliğimizi kolaylaştıran bir 
zemin oluşturmaktadır. Avrupa Topluluğu 
iile iMşküerimizi, karşılıklı menfaatlerin 

dengelenmesini ön planda tutan bir an
layışla sürdüreceğiz. 

ABD ile dostluk ve ittifak ilişkileri
mizi, karşılıklı menfaatlere hizmet ede
cek şekilde geliştirmeye kararlıyız. 

Coğrafî mevkimizin, tarihî ve kültü
rel bağlarımızın icabı olarak, Ortadoğu' 
daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki 
islam ülkeleriyle esasen tesis etmiş bu
lunduğumuz yakın dostluk ilişkilerini ve 
işbirliği imkânlarını daha da geliştirmek 
kararındayız. 

Türkiye, her ikisi de dostu ve kom
şusu olan İran ile. Irak arasındaki sa
vaşa bir an önce son verilerek, ihtila
fın barışçı yoldan çözümü için titizlikle 
sürdürdüğü aktif tarafsızlık politikası 
çerçevesinde çaba göstermeye devam 
edecektir. 

Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışım, 
ancak, israil'in 1967'den beri işgal etti
ği Arap topraklarından geri çekilmesi 
ve Filistinlilerin meşru haklarının ta
nınması suretiyle kurulabileceğine inanı
yoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 'is
rail'in, işgal altındaki Arap toprakların
da yaşayan yerli halikın insan halklarını 
ihlal eden keyfî tedbirler ve uygulamala
rını şiddetlle kınıyoruz. 

Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği 
ve diğer sosyalist devletlerle, egemenlik, 
bağımsızlık, hak eşitliği, toprak bütün
lüğüne saygı ve iç işlerine karışmama il
keleri çerçevesinde dostluk ve iyi kom
şuluk ilişkilerini geliştirmeyi, özellikle 
ekonomik ve ticarî alandaki işbirliğini 
artırmayı amaçlıyoruz. . 

Hükümetimiz, Türk ve Yunan millet
lerinin dostluk istediğine inanımaktadır. 
iyi komşuluğun ve aynı ittifaka mensu
biyetin de bir gereği olarak, Yunanis
tan ile diyalog tesis etmek için şimdiye 
kadar olduğu gibi, teşebbüslerimizi de-
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vıaım ettireceğiz. Ülkelerimiz arasında 
mevcut meselelerin ancak bu şdkilde mü
zakere yoluyla çözüme (kavuşturulabilece
ğine inanıyoruz. 

Kıbrıs için, Birleşmiş Milletler Ge
nel 'Selkreteri tarafından hazırlanan 
29 Mart 1986 tarihli çerçeve anlaşma 
taslağını, Ada'da kalıcı ve adil bir ba
rışı kuracak bir çözüm olarak görüyo
ruz. Türkiye'nin, Kıbrıs Türk Toplumu
nun can ve mal güvenliğini korumayı 
ve garanti etmeyi sürdüreceğini de bilhas
sa belirtmek istiyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Bulgaristan'daki soydaşlarmıızin, iki
li ve milletlerarası anlaşmalarla tanınmış 
bulunan haklarına saygı gösterilmesi ve 
arzu eden soydaşlarımızın Türkiye'ye 
göç etmelerine izin verilmesi için her 
türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Ker
kük Türkü ne oldu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hükümetimiz, Uzakdoğu, 
Latiın Amerika ve Afrika ülkeleriyle de 
ilişkilerini geliştirmek için gayret göste
recektir. r 

Tarihî gerçekleri tahrif eden bazı 
Ermeni iddialarına 'karşı dünya 'kamu
oyunu etkili bir şekilde aydınlatmaya 
devam edeceğiz. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin 
son dört yıldan beri yürüttüğü dış po
litika, daha önceki yıllarla mukayese 
edilemeyecek bir seviye ve etkinliğe eriş
miştir., İslam Konferansı çerçevesindeki 
islam Ülkeleri Ekonomik ve Ticarî İş
birliği Komitesi (tSBDAK) Başkanlığı, 
İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD) Dönem Başkanlığı, Avrupa 
Konseyi Dönem Başkanlığı, milletvekil-
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terimizin Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisinde yerlerini almaları, Türkiye' 
nin Avrupa Bilimsel İşbirliği Teşkilatı 
EUREKA'ya tam üye olması, bizim za
manımızda olmuş önemli gelişımelerdir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Çok sayıda * devlet adamı Türkiye'yi 
ziyaret etmiş, birçok ülke ile ilişkileri
mize canlılık kazandırılmıştır. 

Ortadoğu meselelerinde Türkiye'nin 
tutumu ve oynadığı rol, ilgili bütün ülke
lerin takdirini toplamış, dış politika iti
barımızı artırmıştır. 

Hükümetimiz, önümüzdeki dönemde 
bütün bu alanlarda millî menfaatlerimi
zi en iyi şekilde koruyacak istikamette 
faaliyet göstermeye devam edecektir. 

•Ayrıca, yurt dışında yaşayan vatan
daşlarımızın hak ve menfaatlerinin en 
iyi şekilde korunması için gayretlerimizi 
titizlikle sürdüreceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri, Türkiye'de son dört yılım en önemli 
özelliği, istikrardır. Biz, Anavatan iktida
rı olarak, şimdiye kadar, siyaseti, uzlaş-' 
ma, müsamaha içinde kavgasız olarak 
götürmek için elimizden geleni yaptık; 
bundan sonra da aynı şekilde devam et
meyi, memleket sevgimizin, millî men
faatlerimizin tabiî bir icabı sayıyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

Şunu İsrarla belirtmek istiyorum ki, 
Türkiye'de siyasî ve sosyal istikrarın 
muhafazası ve güçlendirilmesi için, siya
sî partiler yanında, çeşitli kurum ve ku-
ruluşiların ve bütün vatandaşlarımızın 
üzerine düşen görevler vardır. Herkesin, 
kendi üzerine düşen sorumluluğu en iyi 
şekilde yerine getireceğine olan inancı
mı ifade etmek isterim. 
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Muhterem milletvekilleri, Türkiye sü
ratle değişmekte, gelişmektedir. Her şey, 
1980 ve öncesinden çok farklıdır: Yöne
tim sivilleşmiş, sıkıyönetim kalkmıştır. 
Demokrasi 'bütün müesseseleriyle yürür
lüktedir. Ülke hızla kalkınmakta, işsiz
lik sorunu tedricen azalmaktadır. Tür
kiye'nin itibar grafiği yüksektir. Orta
doğu'nun en güçlü ve istikrarlı ülkesi
dir. 1980 başında bize birkaç milyon do
lar kredi vermeyen komşularımız dahil, 
dışarıya 2 milyar dolar kredi açılmıştır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Yurt dışına çıkışlar serbesttir. 
Döviz transferi diye bir sorun yoktur. 
Hiçbir malın yokluğu, kıtlığı söz konu
su değildir. Bir Avrupa ülkesi gibi, her 
mal her yerde bulunmaktadır. 

Asrın sonuna doğru, Türkiye, dünya
nın sayılı devletlerinden foiri olma fırsa
tını yakalamıştır. Bu fırsatı heba etme
menin temel şartı, siyasî ve ekonomik 
istikrarın muhafazasıdır. 

Batı Almanya ve Japonya'da, İkinci 
Dünya Harbinde taş üstünde taş kal
mamıştı. Her iki ülkede de, harpten son
ra, uzun yıllar boyunca ekonomik ve sos
yal politikalar, taviz verilmeksizin, istik
rarlı bir şekilde uygulanmıştır. Bugünün 
dev ülkeleri Batı Almanya ve Japonya' 
nın başarısındaki sebep 'budur. 

Ekonomik ve sosyal balkımdan sü
rekli gelişen, her yönüyle gittikçe dışarı
ya daha fazla açılan, dış ilişkileri artan, 
Avrupa Topluluğuna tam üye olmaya 
karar vermiş ve bunun müracaatını yap
mış Türkiye'nin gelişmesini hızla devam 
ettirebilmesi içim, başlattığımız ekono
mik ve sosyal programın, istikrarlı foir 
şekilde, daha uzun yıllar uygulanması 

gerekmektedir. Bu mümkün olduğu tak
dirde, asrın sonunda Türkiye, ileri sa
nayi ülkeleri arasına katılabilecektir. 

Hükümet programımız, toplumun 
bütün kesimlerini kucaklamaktadır. Köy
de, kasabada, şehirde veya gecekondu
da oturan fakir, zengin, orta halli, prog
ramımız ve tatbikatımız içerisinde ken
di yerini görebilecektir. 

Dünyanın, . Türkiye'nin ve insanları
mızın sürekli bir değişiklik içerisinde 
olduğunu biliyoruz. Biz, değişmenin ile-
risindeyiz ve Türkiye'yi çağdaş ve mo
dern hale getirmeye gayret ediyoruz; bu 
itibarla da yeniliklere açık 'bir partiyiz. 
Bir taraftan kendi millî ve manevî kıy
met hükümlerimizi muhafaza ederek, 
Ortadoğu ve Biati dünyası arasındaki 
yerimizi daha müessir hale getirirken, di
ğer taraftan Batı dünyasına entegre ola
bilmenin gerektirdiği ölgün, müsamaha
kâr, kavgasız bir düşünce ve tartışma 
ortamının teessüsü için başlattığımız poli
tikayı sürdüreceğiz. 

TBVFİK KOÇAK (Ankara) — 141 
ve 142'yi kaldıralım o zaman. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Anavatan iktidarı, Türkiye' 
yi ileri ve modern, daha güçlü ve iti
barlı ıbir ülke haline getirmeye azimlidir, 
kararlıdır. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Memleketin meselelerini de, çözümü
nü de biliyoruz. Şimdiye kadar, yapa
mayacağımız işleri vaat etmedik; önü
müzdeki beş yıl için de yapabilecekleri
mizi taahhüt ediyoruz. 
• Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri, Hükümet programımızı 
takdim etmiş bulunuyorum. Yüce Mec-
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İlisin itimadına rnazhar olduğumuz tak
dirde, ıbu itimada layık olabilmek için, 
Hükümet programımızı en iyi şekilde 
uygulamak için bütün gücümüzle çalı
şacağız; halika hizmeti hakka hizmet bi
leceğiz. (ANAP sıralarından • «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Önümüzdeki beş yıl boyunca yapa
cağımız çalışmalarda en büyük desteği, 
yüce milletimizin temsilcisi olan siz kıy
metli milletvekillerinden alacağız. 

Yeni iktidar dönemimizin milletimiz 
ve memleketimiz için hayırlı olmasını, 
çalışmalarımızda Cenab-ı Hak'ın bizi 
başarılı kılmasını niyaz ediyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) ÖNERİLER 

a) Danışma Kumlu Önerileri 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının üye sayısı ile siyasî 
parti gruplarına ayrılacak görev yerleri
ne hükümet programının görüşülmesi ile 
güven oylamasına ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi komisyonlarının üye sayısı ile 
üyeliklerin siyasî parti gruplarına dağılı-
mın,ci ilişkin Danışmia Kurulu önerisji 

•BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Danışma Kurulunun önerileri vardır; 
okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulunun 25.12.1987 Cu

ma günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki 
önerilerin Genel Kurulun onayına sunul
ması uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Haydar Özalp 
ANAP Grubu Başkanvekili 

Hepinize en derin saygı ve sevgileri
mi sunuyorum. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Anayasanın 110 ve1 İçtüzüğün 105 inci 
maddeleri, balkanlar kurulu programı 
üzerindeki görüşmelerin, programın 
okunmasından iki tam gün geçtikten son
ra yapılmasını öngörmektedir. Buna gö
re, program üzerindeki görüşmeler 28 
Aralık 1987 Pazartesi günü yapıla
caktır. 

KURULA SUNUŞLARI 

Hikmet Çetin 
SHP Grubu Başkanvekili 

Vefa Tanır 
DYP Grubu Başkanvekili 

Öneriler : 
1. Başkanlık Divanının 15 üyeden 

kurulması ve ıbu görev yerleri dağılı
mının; Anavatan Partisi Grubuna 1 Baş
kan, 2 Başkanvekili, 1 idare Amiri, 
6 Kâtip Üye; Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubuna 1 Başkanvekili, 1 İdare 
Amiri, 1 Kâtip Üye; Doğru Yol Par
tisi Grubuma 1 Başkanvekili, 1 İdare 
Amiri sökünde olması önerilmiştir. 

2. Bakanlar Kurulu programının gö
rüşülmesi ve güven oylamasının özel gün
demde yer alması; program üzerindeki 
görüşmelere 28 Aralık 1987 Pazartesi 
günü saat 10.00'da başlanması; konuşma 
sürelerinin hükümet ve siyasî parti grup
ları adına 2'şer saat, kişisel konuşmala
rın 15'er dakika olması ve görüşmelerin 
bitimine ıkadar çalışma süresinin uza
tılması önerilmiştir. 
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3. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ikam'isy onlarından; 

a) Dilekçe Komisyonunun 16 üye
den, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 
11 üyeden, 

Komisyonlar 

Anayasa Komisyonu 
Adalet Komisyonu 
Millî Savunma Komisyonu 
İçişleri Komisyonu 
Dışişleri Komisyonu 
Millî Eğitim Komisyonu 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu 
Dilekçe Komisyonu 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonu 

BAŞKAN — Sırayla okutup oylarını
za sunacağım. 

Öneriler : 

1. Başkanlık Divanının 15 üyeden 
kurulması ve görev yerleri dağılımının; 
Anavatan Partisi Grubuna 1 Başkan, 2 
Başkanvekili, 1 İdare Amiri, 6 Kâtip Üye; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna, 
1 Başkan vekili, 1 İdare Amiri, 1 Kâtip 
Üye; Doğru Yol Partisi Grubuna, 1 Baş
kanvekili ve 1 İdare Amiri şeklinde ol
ması önerilmişıtiır. 
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c) Diğer komisyonların 23'er üye
den, 

Kurulması ve siyasî parti gruplarının 
dağılımının ilişik listedeki şekilde olması 
önerilmiştir. 

Komisyon üyelerinin siyasî parti 
gruplarına dağılım listesi : 

Siyasî parti gruplarına 
Komisyonun düşen üyelikler 

üye sayısı ANAP SHP DYP 

23 
23 
23 
23 
23 
23 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

23 15 5 3 

23 15 5 3 

23 15 5 3 
23 15 5 3 

11 7 2 2 
16 10 4 2 

35 23 8 4 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Bakanlar Kurulu programının gö
rüşülmesi ve güvenoylamasıni'n özel gün
demde yer alması; program üzerindeki 
görüşmelere 28 Aralık 1987 Pazartesi gü
nü saat 10.00'da başlanması; konuşma 
sürelerinin hükümet ve siyasî parti grup
ları adına 2'şer saat, kişisel konuşmaların 
15'er dakika olması ve görüşmelerin bi
timine kadar çalışma süresinin uzatılması 
önerilmiştir. 
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BAŞKAN — Onayınım sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Türkiye Büyük Millet Meclisi ko
misyonlarından; 

a) Dilekçe Komisyonunun 16 üye- ' 
den* 

b) Türkiye Büyük Millet Meclsi He
saplarım inceleme Komisyonunun 11 üye
den,, 

c) Diğer komisyonların 23'er üye
den, 

KuruÜmıası ve siyasî parti gruplarına 
dağılımının ilişle Istedeki şekilde olması 
önerilmiştir 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

V. — SEÇİMLER 

1 — Plan ve Bütçe Komisyonuna üye 
seçimi 

BAŞKAN — Gündemin «Seçimler» 
kısmına geçiyoruz : 

Plan ve Bütçe Komisyonuna siyasî 
parti gruplarınca gösterilen adayların lis
tesi basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Şimdi, listeyi okutup, onayınıza sunaca
ğım : 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Deliceoğlu 
Nihat Türker 
Onural Şeref Bozkurt 
Hazım Kutay 
Nabi Sabuncu 
Fenni Islimyeli 
Mehmet Seven 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
ilhan Aşkın 
Ünal Akkaya 
Muzaffer Arıcı 
ismail Şengün 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Erol Zeytinoğlu 
Halil Orhan Ergüder 
Namık Kemal Zeybek 
Seyit Halil özsoy 
Şevki Göğüsger 
Kadir Demir 
Saffet Sert 
Birsel Sönmez 
Kemal Akkaya 
tdris Arıkan 

Üyelikleri Aday Listesi 
Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ankara 
Ankara 
Aydın 
Balıkesir 
BLecifc 
Bolu 
Bursa 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
istanbul 
istanbul 
Kayseri 
Kırşehir 
Konya 
Konya 
Niğde 
Samsun 
Siirt 
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Şakir Şeker 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
Ali Topuz 
K. Kemal Anadöl 
Birgen Keleş 
Onur Kumbaracıbaşı 
Cemal Seymen 
Enis Tütüncü 
İbrahim Demir 
Abdullah Aykon Doğan 
Sümer Oral 
Mahmut öztürk 
Tevfik Ertüzün 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum î 
Kaibul edenler... Ka'but etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sivas 
Gaziantep 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kocaeli 
Nevşehir 
Tekirdağ 
Antalya 
İsparta 
Manisa 
Niğde 
Zonguldak 

tip seçimini yap 
yorum. 

2. — Başkaı 

Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe 
Komisyonuna seçilmiş bulunan üyelerin, 
bugün saat 18.00'de, birinci kattaki Plan 
ve Bütçe Komisyonu salonunda toplana
rak, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâ-

çinii 
BAŞKAN — Gündemin «Seçimler» 

kısmının ikinci sırasında yer alan Baş
kanlık Divanı Üyelikleri için siyasî parti 
gruplarınca göstenilen adayların listesini 
okutup, onayınıza sunacağım : 

T.BM.M. Başkanlık Divanı 
Üyelikleri Aday 

Başkanvekilleri : 
Esat Yıldırım Avcı (Denizli) 
Hüdai Oral (Denizli) 
AbdulhaNm Araş (Kocaeli) 
İlyas Aktaş (Samsun) 

Kâtip Üyeler : 
Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 
İsmail Üğdül (Edirne) 
Mustafa Sarıgül (İstanbul) 
Nurhan Tekinel (Kastamonu) 
Cemal Özbilen (Kırklareli) 
Mümtaz özlkök (Sakarya) 
Mehmet Akarca (Samsun) 

İdare Amirleri : 
Yüksel Çengel (İstanbul) 
Mustafa Uğur Ener (Kütahya) 
Nafiz Kurt (Samsun) 

Listesi 

D Y P . 
S.H.P. 
ANAP 
ANAP 

ANAP 
ANAP 
S.H.P. 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 

S.H.P. 
ANAP 
D.Y.P. 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) ÖNERİLER (Devam) 
a) Danışına Kurulu Örtenleri (De

vam) 

2, — Genel Kurulun çalışma günle
rine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, 
okutup onayınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
Genel Kurulun 24.12.1987 tarihli 2 nci 

Birleşiminde alınan kararla, bütçe hak
kındaki yetki kanunu tasarısı ile bakan
lar kurulu programının görüşmelerine 
imkân sağlamak amacıyla çalışma günle
rine 26 Aralık Cumartesi ve 27 Aralık 
Pazar günleri de dahil edilmişti. 

Söz konusu tasarının komisyonda gö
rüşme aşamasında olması ve bakanlar 
kurulu programı görüşmelerinin Anaya
sa gereği 28 Aralık Pazartesi gününe rast
laması nedeniyle, gündeminde başka bir 
konu da bulunmayan Genel Kurulun, 
26 - 27 Aralık Cumartesi ve Pazar günle -
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KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

rinde toplantı yapmaması Danışma Ku
rulunca önerilmiştir. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Haydar Özalp 
ANAP Grubu Başkanvekili 

Hikmet Çetin 

SHP. Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

DYP. Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Bu, Meclisin tatili anla
mında değildir. Bu nedenle ve bu gerek
çe ile onaylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenlpr... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. , 

Sayın milletvekilleri, alman karar ge
reğince bakanlar kurulu programı üze
rindeki görüşmeleri yapmak için 28 Ara
lık 1987 Pazartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.40 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

25 12 . 1987 Cuma 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Turgut Özal tarafın
dan kurulan Bakanlar Kurulu programı
nın okunması. 

> 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Plan ve Bütçe Komisyonuna 

üye seçimi. 
2. — Başkanlık Divanı üyelikleri se

çimli. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 

ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLE

RİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 
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