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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Başbakan Turgut Özal tarafından Hü
kümet Programı okundu. 

Başkanlık Divanının 15 üyeden ku
rulması ve görev yerleri dağılımının; Ana
vatan Partisi Grubuna bir Başkan, iki 
Başkanvekili, bir İdare Amiri, altı Kâtip 
üye; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
buna bir Başkanvekili, bir İdare Amiri, 
bir Kâtip üye, Doğru Yol Partisi Gru
buna bir Başkanvekili ve bir İdare Amiri 
şeklinde olmasına, 

Bakanlar Kurulu programının gö
rüşülmesi ve güven oylamasının 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 ikişer saat, kişisel konuşmala
rın 15 'er dakika olması ve görüşmelerin 
bitimine kadar çalışma süresinin uzatıl
masına ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komis
yonlarından; 

a) Dilekçe Komisyonunun 16 üye
den, 

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

c) Diğer komisyonların 23'er üyeden 
kurulmasına ilişkin Danışma Kurulu öne
rileri kabul edildi. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna, siyasî 
parti gruplarınca gösterilen adaylar se
çildiler. 

Başkanlık Divanı üyelikleri için yapı
lan oylama neticesinde; 

Başkanvekilliklerine : 
Denizli Milletvekili Esat Yıldırım 

Avcı, 

Denizli Milletvekili A. Hüdai Oral, 
Kocaeli Milletvekili Abdulhalim Araş, 
Samsun Milletvekili Ilyas Aktaş, 
İdare amirliklerine : 
İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel, 
Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur 

Ener, 

Samsun Milletvekili Nafiz Kurt; 
Kâtip üyeliklere : 
Bursa Milletvekili Mustafa Ertuğrul 

Ünlü, 

Edirne Milletvekili İsmail Üğdül, 
İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül, 
Kastamonu Milletvekili Nurhan Te

kine1, 
Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen, 
Sakarya Milletvekili Mümtaz Özkök, 
Samsun Milletvekili Mehmet Akarca, 
Seçildiler. 

Evvelce, Genel Kurulun çalışma gün
lerine dahil edilen 26 Aralık 1987 Cu
martesi ve 27 Aralık 1987 Pazar günle
rinde toplantı yapılmamasına ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, Hükümet 
Programı"üzerindeki görüşmeleri,yapmak 
için, 28 Aralık 1987 Pazartesi günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
17.40'da son verildi. 

Başkan 
Yıldırım Akbulut 

Geçici Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 

Geçici Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 
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H. — GELEN KÂĞITLAR 
28.12.1987 Pazartesi 

Rapor 

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar 
Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve 

•» " *m >•<«•— • » 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbukst 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mustafa SarıgUI (İstanbul) 

BAŞKAN — Sayın milletüvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 üncü Bir
leşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 

ffl. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve 
Kâtip seçimine ilişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Geçici Başkanlığı tezkeresi (4/1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

Gündemim «Sunuşlar» kısmında, Plan 
ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanlığı
nın bir tezkeresi vardır; okutup bilgileri
nize sunfaoağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Basık anlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlık 
Divanını seçmek üzere 25.12.1987 tari
hinde 518 No.'lu Plan ve Bütçe Komis
yonu salonunda toplanmış ve aşağıda 

Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Ve
rilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/339) 
(S. Sayısı: 1) (Dağıtma tarihi: 27.12.1987) 
(GÜNDEME) 

iskruleriı yazılı Sayın üyeler Başkanlık Di
vanına ıseçiılmişferdir. 

Saygı ile arz ederim. 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Geçici Başkam 

Başkan : Kemal Aklkaya (Samsun) 
29 Oy. 

Başkamvetkilıii : İlhan Aşkın (Bursa) 
27 Oy. 

Sözcü : İsmail Şengün (Denizli) 29 Oy. 
Kâtip : Kadir Demir (Konya) 29 Oy. 

BAŞKAN — BilgifertLnize sunulmuş-

— 19 
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IV. — HÜKÜM 

1. — Başbakan Turgut Özal tarafın
dan kurulan Bakanlar Kurulu Programı
nın görüşülmesi 

BAŞKAN — Gündeımrımıize göre, Baş
bakan Sayın Turgut Özal tarafından ku
rutan Bakanlar Kurutalım programı üze-
timdeki görüşmelere başlıyoruz. _ 

Görüşmelerde, İçtüzüğün 73 üncü 
maddesine göre, siyasî parti grupları adı
ma ıhiırer sayın üye ile, şahısları adıma İki 
sayım üyeye, hükümet adıma da, Başba
kan veya biır balkana söz verilecektir. 

Program üzerinde söz isteyen Doğru 
Yol Partisi Grubu adıma Sayın Süleyman 
Demire!... (DYP sıralarımdan ayakta <al-
kışıVar) 

Sayın Demirel, bir saniye efendim... 
Şahıslan adıma söz isteyenler : Tu

ram Bayezit, Kamer Genç, Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu, Yaşar Topçu, Hiilmıi 
Ziya Postacı, İlhan Aşkın. 

Genel Kurutaı 25.12.1987 tarihli 3 
üncü B'irîeş'mimde alman karar gereğin
ce, siyasî parti grupları ve hükümet adı
na yapılacak konuşmalar 2'şer saat, kişi
sel konuşmalar 15'er dakikadır. 

Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu 
adıma Sayın Süleyman Demirel'indir; bu
yurun Sayın Süleyman Demirel (DYP sı-
ralıarımdam «Bravo» sesleri, ayakta alkış
lar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN 
DEMÎRBL (İsparta) — Sayım Başkam, 
Yüce Meclisim sayım üyeleri; hepimizi say
gı ile selamlıyorum. 

29 Kasım 1987 tarihimde yapılmış bu
lunan genel seçimler sonucumda teşekkül 
etmiş bulunan Mecfemizim içimden çıkan 
hükümetin programı dolayısıyla huzuru
nuzda bulunuyorum. Program üzerinde 
Doğru Yol Partisinin görüşleriınıi sizlere 
arz edeceğim. 

7 PROGRAMI 

Program üzerindeki görüşlerimıize gi
rerken bazı genel1 mülahazalarımızı orta
ya koymak istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli, hürri
yetçi demokratik sisten™ kalbidir. Türki
ye Büyük Mıillet Meclisi', Türkiye'de hak
ların hürriyetlerin bekçisidir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, her şeyim açıkta, ale
ni, herkesim gözü önünde cereyan etme
sinin 'temıiınatıdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, mutlaka, üstün İradenin üstün 
müessesesi olduğunu bilerek ve mutlalka, 
evvela kendi yerine ve kendi halklarına 
sahip çıkarak hareket etmek durumun
dadır. Türkiye Büyük Millet Meclisli bir 
kenara itilemez içilmemelidir de. Ne 
Türkiye Büyük Millet' Meclisi, ne hür ba
sın, ne hür ilim müesseseleri, iktidarla
rın ayak bağı değildir; öyle telakki edil-
ımeımelidir de. iktidarlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden, hür hasından, hür 
ilim müesseselerinden rahatsız oldukları 
sürece, hürriyetçi demokrasiyi yürütmek 
imkânı yoktur. İktidarlar her rejimde 
vardır. Rejimi demokratik yapan, hür 
muhalefettir, hür basındır, hür ilim mües
seseleridir. Bunlar, tümüyle, beraberce 
bir ahenk içerisinde olmak durumunda
dırlar. 

Hürriyetçi demokrasi, bir ülkenin hal
kına sadece güvenlik veren; ama, güven
liğim dışında başka şey vermeyen reji
mim adı değildir. Hürriyetçi demokrasi, 
hem mal ve can güvenliğini, hem hürriye
ti, hem ekmeği beraberce veren . rejimin 
adıdır. «Hangisini tercih ediyorsunuz? 
Bunlardan birisimi tercih edin» gibi bir 
tercihle vatandaş karşı karşıya bırakıldı
ğı takdirde, de, rejim, rejim olmaktan çı
kar; asgariden, hürriyetçi demokrasıi ol
maktan çıkar. 



T. B. M. M. B : 4 

Türkiye Cumlhuriyeti Devleti bir hu
kuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin hukuk devleti ' olabilmesi, milet 
iradesi üstünlüğünü ve hukukun üstünlü
ğünün mutlak manada korunmasına 'bağ
lıdır. Türkiye Cumlhuriyeti Devleti bir 
laik devlettir. Laik devlet olabilmesinin 
şartı, hiç kimsenin, inançlarından dolayı 
muaheze edilmemesine bağlıdır ve bu ül
kede hiç 'kimsenin, inançlarından, düşün-
celer.bden dolayı ikinci sınıf vatandaş sa
yılmamasına bağlıdır. (DYP ve SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir sos
yal devlettir. Sosyal devlet, fakirle zengi
nin arasındaki mesafenin çok büyük ol
madığı; daha doğrusu, 'bu ülkenin vatan
daşlarının, hepsinin, ama tümünün insan
ca yaşama hakkına saıhıip olduğu ve bu 
hakkın gerçekleştirildiği devletin adıdır; 
«Kim ne yaparsa yapsın» denilen devletin 
adı değildir. Binaenaleyh, bir ülkede insan
ca yaşamaya aykırı düşen dumanlar var
sa, devlet, sosyal devlet ilkesini gerçekleş-
tirmıiyor demektir. Türkiye Cumhuriyeti
nin bu büyük müessesesi, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin hukuk devlet olması, 
laik devlet olması ve sosyal devlet olma
sı vasıflarını gözetecektir; mutlaka bunla
rı gözetecektir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyetinin bu 'büyük müessesesi 'bunla
rı gözetirken, gözetmesi lazım gelen di
ğer bir husus da, parlamento tarihinde 
parlamentolara hayat veren önemli özel-
lik'lerden biri olan vergi tarhı ile, tarh 
edilen vergilerin nereye sarf edileceği hu
susudur. (DYP sıralarından alkışlar.) Ver
gi tarihi; yani vergi konulması, bu mües
sesenin en birinci görevidir, m başta gelen 
görevlerinden biridir. Vergi konulması, 
hükümetlere bırakılamaz veya vergi ko
nulması, hükümetler dışında 'başka mü-
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esseselere de bırakılamaz; vergiyi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi koyacaktır. Halktan 
alınan verglerin nereye sarf edileceğine 
de bu müessese karar verecektir. Bunlar, 
Türkiye Cumlhuriyeti Anayasasının da ge
rekleridir; 91 inci ımaddesiinin gerekleridir, 
diğer maddelerinin gerekleridir, 166 ncı 
maddesinin gereğidir. Şayet, vergi tarhına 
bu müessese karışmazsa veya vergi tarhın
da İkinci dereceye düşerse veya vergi tar
hında bazı şeylere karışır, bazı şeylere &a-
rışmaz durumuna düşerse veya vergi tar
hı resmen bu müesesenin elinde, şeklen 
bu müessesenin elinde olup da, fiilen hü
kümetlerin elinde olursa veya başka mü
esseselerin elinde olursa, o takdirde 'bu bü
yük müessese, yetkilerinin biırkısmiinı yi
tirmiş 'bir kenara itilmiştir, 

Tarh edilen vergilerin nereye konula
cağı hadisesi, bunun kadar önemlidir. 
Eğer, toplanacak vergilerin, yani konulan 
vergilerin nereye konulacağına bu mües
sese karışmazsa, bu takdirde, devletin im
kânlarının dağıtılmasında zümrelerarası, 
bölgelerarası dengesizliklerle karşı karşıya 
kalınır. 

öncelikler hadisesi ekonomik bir du
rum değildir, siyasî bir durumdur. Önce
likleri verme, bir siyasî heyetin işidir; en 
yüksek siyasî heyet de Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. Binaenaleyh, gerek ver
gi tarhında, gerekse vergilerin sarfında bu 
yüce müessesenin bir kenara itilmemesi 
lazımdır. Bunu şunun için söylüyorum : 
Eğer bir ülkenin gelirlerinin yarısına ya
kını «foblar» adı altında, 'bu müesseseye 
uğramadan veya her şey olup bittikten 
sonra 'bu müesseseye uğrayarak toplanı-
yor, dağıtılıyorsa, bu müessese kendi ken
disini bir miktar kenara itmiş demektir. 
Bütçesi olan bir ülkede, fonlar, bütçenin 
fasılları mı Bütçenin faslı..,. Eğer devlet 
sarf yapacaksa, bütçesine koyar, neyi ne-
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reye sarf edecekse onu oradan sarf eder 
ve nereye sarf edeceğini de 'buradan ge
çirir. 

Bir rivayete göre 161 tane, 'bir rivayete 
göre 138 tane fonun içerıilsindıe 4,5 trilyon 
parayı toplayıp, bunu 'hükümetlerin insiya-
tifiine ıbırakaralk, hükümetlerin keyfî ola
rak, şu lis'tlikamette, bu istikamette kaydı-
masına bırakarak yapılan iş nedir? Ya
pılan iş, Doğrudan doğruya ülke kay
naklarının dağıtımına' Meclisin önceden 
karışmaması hadisesidir. Gayet tabiî, 
fonlar meselesi üzerinde daha çok konu
şulacak. 

'İki saat içerisine neyin sığacağını, ne
yin sığmayacağını 'bilmiyorum. Ne kadar 
sığarsa, omları söyleyeceğiz; söylemediği
miz şeyler olursa, onları da fırsat bul
dukça, vakit buldukça söyleyeceğiz. Söy
lemekten çekinmeyeceğiz. Söyleyeceğimiz 
şeyler, ülkenin yararına olan şeylerdir; 
söyleyeceğimiz şeylerden kimse alınma
malıdır. Tartışılmadığı sürece, gerçeği 
bulmak mümkün değildir. Bu müessese
nin varlığı, asılında tartışma içindir. Onun 
içindir ki, burada iki saat içerisinde söy
leyemediğimiz şeyler olursa, onları söy-
lemıek istemediğimizden dolayı değil, 
valktin kifayet etmediğinden dolayı söy
lememiş oluruz. 

(Değerli milletvekilleri bu müessese
nin yerini koruması lazım geldiği husu
sunda yapacağım ikinci ikaz, kanun kuv
vetinde kararnamelerdir. Kanun kuvve
tinde kararname fikrini eleştiriyor deği
lim; çünkü, kanun kuvvetinde kararna
me fikri 19'69'da Adalet Partisinin prog
ramında mevcuttur. Yalnız, ifrattan tef
inde gidilmesini eleştiriyorum. Kanun 
kuvvetinde kararnamelerle her şeyi hal
ledemezsiniz; bilhassa kişi halklarıyla il
gili kanun kuvvetinde kararname olmaz, 
olmaması da lazımdır. Temel hakları dü

zenleyen kanun kuvvetinde kararname 
olmaz; temel haklar mutlaka Meclislerin 
işidir. 

Ayrıca, devlet memurlarının; çalışan
ların haklarını tanzim eden kanun kuv
vetinde kararnameler de olmaz. Bunlar, 
kazanılmış hakları zedeleyebilir. Onun 
içindir ki, kanun kuvvetindeki kararna
meleri her şeye teşmil etmekte, her şeye 
igötürmekte yarar yoktur; bunu sınırlı 
'götürmek lazım. 

Kanun kuvvetindeki kararnamelerle 
de, meclisiler, yasama yetkilerini kısmen 
icraya devretmektedirler. Kanun kuvve
tindeki kararnameler, daha çok, ekono
mik faaliyetlerin daha çabuk görülmesi 
için düşünülmüştür; öyle de olmalıdır 
bana göre; ama bunu bir toplumun her 
safhasına teşmil ederseniz, o takdirde 
işin içinden çıkma imkânı olmaz. 

Kanun kuvvetindeki kararnameleri 
1982 Anayasası şöyle tanzim etmiş; Ka
nun kuvvetinde kararname çıkar çıkmaz 
Meclise sevk olunacak, Meclis bunu ön
celikle ve acöle alarak konuşacak. Baka
lım ne olmuş... 211 tane kanun kuvve
tinde kararname çıkarılmış geçen dönem, 
bunlar Meclise sevk edilmiş; bunlardan 
65 tanesi çıkmış, 2 tanesi red dolmuş, 144 
tanesi duruyor. Binaenaleyh, «Öncelikle 
ve ivedilikle» maddesi işlememiş. 

İcraat yapılmış, icraat yapılalı aylar 
olmuş; bu icraat, aslında bunların içeri
sinde pek çoğu Meclisin el koyması la
zım 'gelen, karar vermesi lazım gelen 
şeyler olmasına rağmen, öyle olmamış; 
hükümet bunları çıkarmış; ama aradan 
yıllar geçmiş, aylar geçmiş, 144 tane ka
nun kuvvetinde kararname bu Meclisten 
geçmemiş; duruyor. Neye rağmen?... 
Anayasadaki «öncelik ve ivedilik» şartı
na rağmen. 

'— 82 — 
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Binaenaleyh, (Bu müessese yerini ko
rumalıdır» derken, bu müessese, içinden 
çıkardığı hükümete karşı da yerini koru
malıdır. Bu müessese, sessiz milyonların 
dilidir, bu müessese, sesısiz milyonların 
kulağıdır, bu müessese, sessiz milyon
ların gözüdür, elidir, ayağıdır; binaen
aleyh sessiz milyonların hukukunu ko
rumak: lazımdır. (DYP ve SHP -sırala
rından alkışlar) 

Değerli milletvekiılleri, bu genel mü
lahazalarımı söyledikten sonra, program
la ilgili düşüncelerimin bir kısmını arz 
etmeye çalışacağım. 

Program, bir savunma dokümanı şek
linde Buna neden ihtiyaç görüldü, bil-
miyarum. t 

AML AYDIN (Antalya) — Yapa
bildikleri o zaten, yapabildikleri o kadar. 

SÜLEYMAN DEMÎREL. (Devam
la) — Programın genel vasfını söylüyo
rum; Bir savunma dokümanı şeklinde. 
Halbuki, hükümetler icraat yapacaktır. 
Yapacakları icraatları sıralamaları, bun
ları nasıl yapacaklarım söylemeleri var
ken, daha çok, geçmişe dönük birtakım 
eleştiriler, birtakım kötülemeler, hatta yer 
yer inkârlar, kendi icraatlarını övmeler, 
kendi icraatlarını parlatmak için geçmişi 
kötülemeler bu programda yer alıyor. 
Ben bunların detayına çok girmeyece
ğim; yalnız, geçmişi kötülemeyi hükü
metlerin icraat saymasını yadırgıyorum. 
Yapılagelmiıştk, olabilir; ama geçmişi 
kötülemek suretiyle hiç kimse kendisini 
ıpartlatamaz; herkes kendi icraatını or
taya koymalıdır. I(DYP sıralarından 
<^Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu proigramın başında, 29 Kasım 
seçimlerine nasılı bakılıyor?.. 29 Kasım 
seçimlerine hükümet şöyle bakıyor: Halk, 
huzura, güvene, istikrara ve kalkınmaya 
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ay vermiş. Daha doğrusu, halk... (ANAP 
sıralarından «Doğru, doğru» sesleri; 
DYP sıralarından «Dinle, dinle» sesleri, 
gürültüler) 

AYÇAN ÇAlKIROĞULLARI (De
nizli) — Şapkaya oy vermedi millet; 
istikrara, ıgüvene oy verdi. 

SÜUBYMIAIN DEMÎREL (Devamla) 
— 'Daha bir şey demedim canım, ra
hatsız olmayın. (DYP ve SHP sıraların
dan gülüşmeler; DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Programın başında, hükümet, 29 Ka
sımda yapılan seçimleri, halikın huzura, 
sükûna, güvene, istikrara ve kalkınma
ya oy verdiği, yani onu tercih ettiği şek
linde ortaya koyuyor. (ANAP sıraların
dan «Doğru, doğru» sesleri; DYP sıra-
ilarından «(Dinleyin, dinleyin» sesleri) 

Eğer, Türkiye'de halk, huzura, sükû
na, istikrara ve 'kalkınmaya oy vermişse, 
yani tercihini o istikamette yapmışsa, 
yani 29 Kasım seçimleri öyle değerlen-
dirilecekse, bu yüzde 36 oy, size yet
mez, yetmez... (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar; SHP sıralarından 
alkışlar) Demek ki, halkın yüzde 36'sı 
huzura, sükûna, istikrara, kalkınmaya 
oy vermiş, yüzde 64'ü - sizin anlayışınıza 
göre - huzura, sükûna, istikrara, kalkın
maya oy vermemiş manası çıkar. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, aikışilar) 

Değerli miMetvekilleri, bu progra
mın 60 inci sayfasında ise, «Huzurun, 
sükûnun, güvenliğin devlet işi olduğu, 
binaenaleyh huzurun, sükûnun, güvenli
ğin, devletin bütün kurumları, miılletin 
bütün müesseseleri tarafından sağlanma
sı gerektiği, sahip çıkılması gerektiği» 
yazılıdır. Binaenaleyh, başındaki iddia ile 
sonundaki iddia birbirine ters düşmekte
dir; bunu açıklarlarsa memnun oluruz. 
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Esasen, huzur, sükûn, güven, devlet 
tarafından sağlanacağına göre, bir siyasî 
partinin işi olmayacaktır. Huzur, sükûn, 
(güvene eğer bir siyasî parti sahip çıkarsa,. 
onu kendi tekeline alıırsa, kendi kendi
sini devletle özdeşleştiriır; o da 'tek par
tiye gider. Devleüle özdeşleşme hali çe
şitli sakıncaları doğurur. Huzur, sükûn 
ve güven mademki devletin işidir, siya
sî parti, devletin yerine kendisrni koy
mamalıdır. Hem huzur, sükûn ve güvenin 
devletin işi olduğunu söyleyeceksiniz, 
hem de «Bunu biz sağladık» diyeceksi
niz... tşte burada büyük bir yanılgı var
dır, bu yamlıgının pek çok sakıncaları 
vardır. Bu yanılgı - gayet açık söylüyo
rum - Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
büyük sıkıntıların içerisine götürür. Eğer 
huzur, sükûn ve güven bir siyasî parti-
n'n işiyse, «Başkalarının işi değildir» 
anlamına geliyorsa, o zaman huzur, sü
kûn ve güveni sağlayamazsınız... 

Şimdi, «sükûn» meselesi üzerinde bi
raz durmak işitiyorum. Sükûn ile barış,» 
ayrı ayrı şeylerdir. Sükûn, sükûnetten 
gelir; (ANAP sıralarından alkışlar (!) 
Sükûnu sağlarsınız. Sükûnu çeşitli sekil
ilerle sağlarsınız; sükûnu zorla .sağlarsı
nız; sükûnu herkesi susturarak sağlar
sınız. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Veya sükûnu depolitizas-
yonla sağlarsınız. (DYP sıralarından al
kışlar) IBiır ülken'n halkı nemelazırncılığa 
vurur; hiçbir şeye karışmaz, ne olursa 
olsun, olur. Sükûnun böyle sağlandığı bir 
toplum, dimamizmasını 'yitirmiştir. Sükûn 
ve huzur, tartışılarak sağlanmalıdır. Hem 
(tartışılmalıdır, hem bir ülkede tartışma 
olmalıdır, hem sükûn ve huzur olmalı
dır. Bu, demokratik sükûn ve huzur
dur. Binaenaleyh, Türkiye'nin aradığı, 

demokratik sistem içinde demokratik sü
kûn ve huzurdur; demokratik sükûn ve 
ıhuzuru bulacaktır Türkiye. 

Tartışmayı kavga haline getirirseniz 
veya tartışmayı kavga şeklinde tanım
larsanız, bu takdirde bu ülkede hakla
rın aranması ve hakların savunulması 
imkânsız hale gelir; çünkü, hakların aran
ması ve hakların savunulmasına geçti
ğiniz zaman «Bu kavgadır» diyeceksiniz; 
o zaman demokratik sistemi işletmek im- > 
kânı olmaz. Binaenaleyh, Türkiye'de hem 
tartışma olacak hem barış olacak. 
(ANAP sıralarından «Hem kavga ola
cak» sesleri) Hayır, kavga olmayacak. 
Bizim söylemek istediğimiz şey - biz kav
ga savunması yapmıyoruz - medenî tar
tışmanın adına «kavga» derseniz, tartışma 
yapılamaz; bunu söylüyoruz. Ama, kim 
ne derse desin, Türkiye'de medenî tar
tışma olacaktır; Türkiye'de temel hak ve 
hürriyetler olacaktır ve bu ülkelerin in
sanları onu aramaya da devam edecek
tir; olmadığı yerde onu aramaya devam 
edecektir. (DYP sıralarından alkışlar) . 

Değerli milletvekilleri, 29 Kasım se-
ç'mleri hakkındaki mülahazalarımızı 
serd ederken, bir hususa daha dokun
mak istiyoruz. «Türkiye'de yüzde 36 oy-
yani bugünkü siyasî iktidara, iktidar par
tisine verilmiş bulunan yüzde 36 oy - hu
zura, sükûna, istikrara verilmiş oydur» 
demek de o kadar doğru değil. Şu ba
kımdan doğru değil; Bu seçimlerin şart
larına bakmak lazım. Seçimler baskın şek
linde yapılmıştır. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
İnsaf!.. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Doğru Yol Partisinin de önergesi var. 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Sizin sözcünüz de buraya gelip ko
nuşacak; böyle ancemaat yapamayız ki 
bu işi. (DYP sıralarından 'alkışlar) Gelip 
konuşacak burada. 

Bu seçimler eşit şartlar içerisinde ya-
pılmaımıştur. Evvela, «Seçimler baskım şek
linde yapılmıştır» ded m. Dört senede 7 
defa değişen Seçim Kanununda, evvela 
önseçimlerin ortadan kaldırılmış olması, 
sonradan Anayasa Mahkemesi, 'tarafından 
«önseçimsiz demokrasi olmaz» şeklinde 
bir mülahazayla kanunun bozulmuş ol
ması; önseçime gidilebileceğinin ortaya 
çıkması, kargaşaya sebep olmuştur. Za
ten vakit çok kısa idi. Bu kargaşa, parti 
geleneği parti tecrübesi bulunan siyasî 
topluluklarda hatırı sayılır rahatsızlıklar 
meydana getirmiştir; bunları tamir etmek 
için de zaman olmamıştır. Binaenaleyh, 
bundan millet iradesinin hakkıyla tecelli
si için bir rahat ortam olmadığını söyle
mek istiyorum. 

ikinci söylemek ı'stedlğim şey : Bu se
çimlere devlet çok 'bulaştırılmıştır. Hiçbir 
devirde, devlet, bu kadar çok, seçime bu
laştırılmam ıştır. Devlet bu seçimlere nasıl 
bulaştırılmıştır? Söyleyelıinı : 19 Kasım 
1987 tarihine kadar, devletin radyo ve te
levizyonu hükümete açıktır, 29 Kasımda 
yapılacak seçimler İçin. Neden öyle? 19 
Kasım tarihine kadar, çeşmeden okula 
kadar temel atma, kurdele kesme muame
lesi devam etmişfcT. (DYP ve SHP sıra
lar ındıan alık ıslar) Temel atma, kurdele 
kesme vesaire, burular hükümetlerin hakkı 
da, bunlar millet iradesin! ifsat etmek için 
kullanılamaz. Millet iradesinin hakkıyla 
meydana gelebilmesi için, bu zamana ka
dar yapılan kanunlar -başka ülkelerde de 
böyledir- b r yerde bunları keser. 

Şimdi, iddia olunabilir mi ki, 19 Ka
sıma kadar yapılmış bulunan bu faaliyet
ler seçimde vatandaşın zihnini çelmek için 
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değildi? Denilemez, iddı'a edilemez. 40 
dakika, 50 dakika, hükümet televizyonları 
işgal edecek, biır dakika veya 45 saniye 
muhalefete bırakacak; muhalefetin söyle
diği sözlerin de özünü bir kenara çıkara
cak, onun bağlantı cümlelerini getirecek 
ve devletin radyo ve telev'zyonu böylece 
Anayasayı ihlal etmeyecek; devletin rad
yo ve televizyonu böylece iktidar parti
sine a'et olmayacak?... Bu mümkün mü? 
Bu mümkün değil. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, 'alkışlar, ANAP sıraların
dın «Yapılan iş çok» sesleri) tyi, iyi de, 
yapılmasından rahatsız olan yok da, yap
tığınızı eşit şartlar 'çerisinde kullanan 
seçrme g"derken; buna kimse bir şey de
mliyor ve 29 Kasımda yapılacak bir se
çim için 19 Kasıma'kadar radyo ve tele
vizyonu kullanmak hakka, hukuka, ada
lete, nasafete, vicdana uymaz; bunu söy
lemek istiyorum. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Devlet bu seçimlere nasıl bulaştırıl
mıştır? Devletin bazı idare amirleri, se-
ç!m!'erde parti faaliyeti yapmışlardır. 
(SHP sıralarından «Açıkça» sesleri) Evet, 
devlet bu seçimlere nasıl bulaştıriılimıştır? 
Açıklıkla söyleyelim ki, buldozerler, grey
derler, telefon direkleri, elektrik direkleri, 
te1efon santralları da bu seç'me sokul
muştur. (DYP sıralarındın alkışlar; 
ANAP 'sıralarındın «Bu her seçimde olur» 
sesleri, gürültüler) Efend;m, «Bu her se
çimde olur» diyorsunuz; iyi. Canım, se
çime kadar nerede idiniz, o zamana ka
dar yapsaydınız bütün bunları! (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Devlet bu seçime nasıl bulaştırılmış
tır? Şöyle bulaştırılmıştır : 

Değerli milletvekilleri, idarî taksi
matta değişiklik yapmak bir parti işi de
ğildir; devlet işidir. Bir yerin ilçe olma
sı lazımsa, o, bir devlet hizmetidir, parti 
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hizmeti değildir. Bir yerin il olması la
zımsa, o da bir parti hizmeti değildir, o 
da bir devlet hizmetidir; çünkü, siz yap
tığınız ili, parti hizmeti olarak yaparsa
nız, başkası gelir kaldırır veya sizin yap
tığınız ilçeyi parti hizmeti olarak yapar
sanız, başkası gelir kaldırır. Mahkeme 
kadıya mülk değil ki! Yarın siz gidersi
niz; başkaları gelir, bunları kaldırır. 
(DYP ve SHP sıraalrından alkışlar) 

Ben, Türkiye'nin idarî taksimatında 
gerekli düzenlemelerin yapılmasına karşı 
çıkıyor değilim; ama, bir ilçenin içeri
sinden, dört tane ilçe çıkaramazsınız. Bu 
masrafları devlet kaldıramaz; devlet kal
dıramaz bu masrafları ve 103 tane ilçe 
yaptık diye övünüyorsunuz!.. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — 
DYP de oy verdi o ilçelere. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Daha bu ilçelerden kaç tanesine kay
makam tayin ettiniz, kaç tanesine hâkim 
gönderdiniz? (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Bunları referandumda kullandınız; 
dediniz ki, «Hayır çıkarın gelin de, o za
man ilçe yapalım. Haydi, bir görelim sizi, 
«hayır» çıkarın, gelin. Burayı il yapaca
ğız; ama bir «hayır» çıkarın da görelim» 
Sonra seçim geldi, seçimde de kullandı
nız; dediniz ki, «Oyları görelim» Şimdi 
hepsini gördünüz; yapın bu yerleri ilçe, 
haydi yapın, yapın!.. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

Her şeyi gördünüz. Her ilçe için, 3,5 
ila 4 milyar lira lazım; getireceğiniz büt
çelerde 103 ilçe için 400 milyar lirayı gö
receğiz... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — 500 milyar. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Koyun, getirin bütçeyi; biz de bunu 
istiyoruz; «yapmayın» demiyoruz ki si-
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ze; ama, netice itibariyle devleti kullan
dınız; bunu söylemek istiyoruz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Ak
saray valisi nerede, Aksaray valisi? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, devlet başka 
türlü nasıl kullanılmıştır? «697 yerde Fa
kir Fukara Fonu Vakfı kurduk» diyorsu
nuz Bu vakıftan, anladığım kadarıyla, 
ekim - kasım ayları içerisinde 100 milyar 
liranın üzerinde - sadece bu iki ayda -
para sarf edilmiş. (ANAP sıralarından 
«Vatandaşa veriliyor» sesleri) Tabiî, ta
biî, evvela fukaralaştıracaksınız, sonra 
fona bağlayacaksınız; ona itiraz eden 
yok. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

Fukaralaştırmaya itiraz eden var da, 
fukaraya para vermeye itiraz eden yok. 
Fukaraya para verin de; fukaraya «Oyu
nu bana verirsen, öyle para veririm» de
menize itiraz ediyoruz. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) Bu, demokrasi de
ğildir; bu, vatandaşın onuruyla oyna
maktır. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bunlar yanlıştır; bunu söy
lemek istiyoruz. «Bunları yapmadık» der
siniz, gelirsiniz buraya; şu televizyondan 
millet de bunları dinler. Kaç kişiye bu
nun yapıldığına millet şahittir, binaen
aleyh millet karar verir. Sizi kadıya götü
ren yok ya; biz söylüyoruz burada bun
ları. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, belediyeler, 
bilhassa iktidara mensup belediyeler, se
çimin içerisine ağzına kadar sokulmuş
tur. «Bu bizim hakkımızdır» diyebilirsi
niz. Belediyeler, mahallî idareler siyasî 
iktidarı tayin edecek, seçime bu kadar 
çok sokulursa. Bunlar iyi netice vermez, 
yarın bunların sıkıntıları olur. Binaen
aleyh, eğer iktidar olmasanız bu imkân
lar elinizde olmazdı, yüzde 36 oyu da al-
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mazdınız. Yüzde 36 oy istikrara verilen 
oy değildir, yüzde 36 oy bütün bunların 
mecmuudur. 

Şimdi, yüzde 36 oy ile yüzde 65 mil
letvekili çıkarıyorsunuz; sistem çıkarı
yor. «Efendim, siz de yüzde 36 oy alın, 
siz de yüzde 65 milletvekili çıkarın» de
nilebilir; ama, kim yüzde 36 oyla yüzde 
65 milletvekili çıkarırsa yanlıştır. Yan
lış, siz yaptığınız zaman yanlış, biz yap
tığımız zaman doğru olmaz; yanlış yan
lıştır. 

Seçim kanunlarının özelliği vardır; se
çim kanunları, hem iktidar çıkarmalı
dır, istikrar getirmelidir, hem de temsili 
gözetmelidir. Bu Meclis, bu müessese, 
temsilî sistemin müessesidir. Binaenaleyh 
temsili dışarıda bırakan bir Meclis ol
maz, temsili ikinci plana bırakan bir 
Meclis olmaz. Temsili, hakkıyla, yani is
tikran bozmayacak şekilde düşünmeyen 
bir Meclis olmaz. İstikrar'ile temsil ara
sındaki denge kaybolduğu zaman sancı
lara gideriz. Binaenaleyh, istikrara evet, 
ama herhalde bu Seçim Kanununu böy
lesine bir temsil getirecek şekilde devam 
ettirmekte yarar yoktur. 

Değerli milletvekilleri, ondan dolayı 
.olmalı ki, yüzde 36 oy ile yüzde 65 mil
letvekili çıkarmış olmanın rahatsızlığın
dan dolayı olmalı ki, şu doküman içinde' 
bir hesap var ve hesap şöyle yapılmış : 
Meclise üç parti girmiş. Bunların oyları
nı topladığınız zaman, yüzde 36 iktidar, 
yüzde 44 muhalefet; yüzde 80 ediyor. 
(ANAP sıralarından «Niye başkalarını 
hesaplamıyorsun?» sesleri) Ben buradaki 
şu turuncu kitaptan bahsediyorum. (Gü
lüşmeler; DYP sıralarından alkışlar) 

Yüzde 80 olmuş; bu yüzde 80*i 100 
sayarsanız, bunu taksim ederseniz - ada
lete bakın - 45 size, 30 SHP'ye, 23 ya
hut 25 DYP'ye düşüyor. Biz bu hisseye 

talip değiliz. (Gülüşmeler) Ben kendi adı
ma söylüyorum, Doğru Yol Partisi ola
rak biz bu 23'e talip değiliz; bizim mil
letten aldığımız oy yüzde 19,16'dır. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Sizin milletten * aldığınız oy da yüzde 
36,19'dur, yahut 29'dur. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sizin iki misliniz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Bu hesabı niye yapıyorsunuz? Bu he
sabın bir anlamı yok. Yani, bu Meclisin 
dışında kalan yüzde 20'yi temsil etmiyor 
mu bu Meclis? Ediyor. Yani bu seçime 
sadece bu ülkenin yüzde 80'ini teşkil 
eden vatandaşları mı girdi? Hayır. Bu 
hesabı niye yapıyorsunuz, bu hesabın ne 
anlamı var? (ANAP sıralarından «Dema
goji yapma» sesleri) Hayır, ben bu hesa
bı niye yaptığınızı size soruyorum; gelip 
burada söylersiniz «Şunun için yapıyo
ruz» diye. 

Böyle bitr hesabın anlamı yoktur. 
Böyle bir hesap, olsa ofea, «Siz, bize yüz
de 36 oy aldınız diyorsunuz, ama bizim 
aslınıda şturada otururken oyumuz yüzde 
45'tk, bu da geçen seçimde aldığımız 
oyun tıpa tıp aynıdır -tabiri de öyle- bi
naenaleyh, ikide bir gelip, bizim karşı
mızda, işte aldfğınız oy yüzde 36'dır; 
1983 seçimlerinde, o günün şartları için
de aldığınız oy yüzde 45,5'Ui; yüzde 9,5 
düşmüşsünüz, aşınmiişsınız» dedirtone-
ımek için yaptığınız anlaşılıyor. 

Böyle, rakamların istediğiniz gibi ko
nuşturulma sına bu dokümanın içinde 
çolk şahit olacağız. Rakamlar, bu dokü
manın içimde çok konuşturulmuş bence. 
Bunları, vaktim oldukça, fırsat bulduk
ça burada dile getireceğim. Burada vak
tim olmazsa, daha sonra vakit bulduk
ça onları dile getireceğim. Rakamları is-
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tediğiniz gilbi konuşturaınazsınız; Son
ra maıhcup olursunuz. (DYP ve SHP 
sıralarımdan gülüşmeler, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şkndi bu do
kümanın başında hükümet icraatı anlatı
lırken, «siyasî yasakların kaldırıldığı» da 
yazılıyor. 

S.yasî yasaklar, bu siyasî iktidarın ic
raatı değildir; yani siyasî yasakların kal
dırılması, bu siyasî iktidarın icraatı değil
dir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Evet, evet, siyası iktidar, siyasî yasaklar 
karşısında turuncudur, millet mavidir. 
Millet; yasakla/n kaldıran millet... {DYP 
ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

«Efendim, biz bunu götürmeseydik 
bu yasaklar kalkmazdı...» Götürmeseydi-
niz! Kim dedi size «götürün» diye? Gö-
türmeseydiniz!.. (DYP ve SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Ne diye gö-
türdünüz? «Kaldırmayın» diye götürdü-
nüz, «kaldırın» diye değil, iyi ki böyle 
yaptınız; hiçbiır şeyin minneti altında de
ğiliz; yaşasın millet, millet yaşasın. (DYP 
ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Burada icraatla ilgili pek çok şey var. 
Deniyor ki, «Karteller kaldırılmıştır.» 
Aksine, Türkiye'de h'çbir dönemde ol
madığı kadar kartelleşme olmuştur. Dev
letin, açıktan, «Devletçiyim» dediği, dev
letin, ülkenin ekonomik hayatına açıktan 
müdahil olduğu; yani siyasetinin o oldu
ğu dönemlerde dahi, devlet, ekonomiye 
bu kadar müdahil olmamıştır. 

Karteller... (Bakanlar Kurulu sırala
rından «Tekeller kaldırıldı» sesleri) Te
keller... Onu da söylüyorum; tekeller, ak-, 
sine, çoğalmıştır; tekeller, devlet hima
yesine girmiştir. Devlet, kendi elindeki 
müesseselerini tekel için kullanmıştır; bu

gün en büyük tekel devlettir. Bir devlet 
düşününüz ki, bir gecenin içerisinde ül
kedeki fiyatları yüzde 30 artırabilir veya 
üç gecenin içerisinde yüzde 30 artırabi
lir... Böyle bir ülkede piyasa ekonomi
sinden, fiyatların kendi kendine oluştu
ğundan, sosyal adaletten, fakir fukaranın 
ezilmediğinden nasıl bahsedersiniz, na
sıl?.. (DYP sıralarından alkışlar) Bu, pi
yasa ekonomisi falan değil; bu, tam dev
let ekonomisidir. Binaenaleyh, dediğiniz 
başlka, yaptığınız başkadır veya yaptığı
nız başka, dediğiniz başkadır ve tekelleş
me hiçbir devirde bu kadar ileri olma
mıştır. «Devlet ticaret yapmaz» dersiniz; 
halbuki devlet, nerdeyse murabahacı ha
le gelmiştir. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri bugün, 
Türkiye iktisadî hayatnıın yüzde 25'ine 
hâkim : Devlet, yatırımların yüzde 60' 
na hâkim. Beğenmediğiniz devirlerde ve
ya eleştirdiğiniz devirlerde veya önceki 
devirlerde, yatırımların yüzde 40'ını dev
let, yüzde 60'ını özel teşebbüs yaparken,, 
bugün yüzde 60'ını devlet, yüzde 40'ını 
özel teşebbüs yapar hale gelmiştir. 
(ANAP sıralarından «Alt yapıyı» sesle
ri) Alt yapıyı zaten özel teşebbüs yapa
cak değil1 ki, 

Bu iktidarın siyasî felsefesinde, eko
nomi, insanı düşünmeyen bir ekonomi
dir, insanı düşünen ekonomi değildir. İn
sanı düşünen bir ekonomi, bir ülkenin 
parasını pul etmez. 1983 yılında 280 li
radan aldığımız döviz, bugün bin liradır. 
Ülkeyi düşünen bir ekonomi, bir gece
nin içerisinde, ekmekten suya kadar her 
şeyi yüzde 30 pahalılamdınmaz; bunun 
.karşısında da, dargelirlinin, memurun, 
işçinin ıstırabına seyirci kalmaz. Milleti 
düşünen biır idare, balkın ne yediğini, ne 
içtiğini düşünür, ne yaptığını düşünür; 
bunu ne ile aldığım düşünür; yüzde 80'i 
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80 bin liradan aşağı maaş alan, ücret 
alan devletin memurunun, bir ay içerisin
de, elindeki paranın 25 - 30 bin lirasını 
almaz; devletin veya ülkenin işçisinin, 
80 - 90 bin lira ortalama ücreti olan iş
çinin elindeki paranın 30 - 40 bin lirasını 
almaz. Bu devleti düşünmeyen, milleti 
düşünmeyen, halkı düşünmeyen bir eko
nomik politikadır. 

Değerli milletvekilleri, bu turuncu ki-
talbın içerisinde, yani hükümet programlı
nın içerisinde bir bölüm var. Burada de-
niyorki : «Türkiye, Anavatan iktidarı dö
nem iniie -yani cumhuriyet döneminde 
değil, Anavatan iktidarı döneminde- ce
haleti..» (ANAP sıralarından «Demagoji 
yapıyorsun» sesleri) Yok canım, bu, sizin 
söy!ediğ;niz; ben buradan okuyorum. 
(ANAP sıralarından «Demagoji bitti, da
ha açık konuş» sesleri).. «Cehaleti ve ka
ranlığı yenmiş...» Gayet açık... «... Çeş
meden akan suyu ile otoyolları, köprüle
ri, telefonu, pırıl pırıl şdhirleri, ışıl ışıl 
köyleriyle medeniyete doğru koşmuş, 
çağ atlamıştır.» (ANAP sıralarından 
«Bravo sesleri, alkışlar) 

Türkiye, Anavatan iktidarı dönemin
de bunları yaptığına göre -1983'te başlı
yor Türkiye- 60 senelik cumhuriyetten 
hiçbir şey devralmamış; çünkü karanlık-
rmş, yenmiş; cehalet varmış, ortadan kal
dırmış; çeşmes'nden su akmazmış, su 
akar hale getirmiş; otoyollar yapmış, 
köprüler yapmış, telefon getirmiş, şehir
leri karanlıktaymış pırıl pırıl yapmış, köy
leri karanlıktayım ş ışıl ışıl yapmış!.. 
(ANAP sıralarından «Doğru, doğru» ses
leri) Doğru mu? (ANAP sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri) Yaşayın, yaşa
yın; ben de böyle demenizi bekliyordum. 
Şimdi dinleyin bakalım... (DYP ve SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sanki, 1983'e kadar Türkiye'nin hiç-
biır şeyi yokmuş; sanki cehaletle karanlığı 
Türkiye 1983 - 1987 arasında kaldırmış; 
sanki, Türkiye'de çeşmelerden akan su
lar, 1983 ve 1987 yılları arasında akma
ya başlamış; sanki, Türkiye'nin, üzerin
den geçilen köprüleri bu dönemde yapıl
mış; sanki, Türkiye'nin şehirleri bu dö
nemde aydınlanmış; sanki köyleri bu dö
nemde ışıl ışıl olmuş; sanki, Türkiye'nin 
telefonları bu dönemde yapılmış. (ANAP 
sıralarından «Otoyollardan bahset» ses
leri) Daha otoyol yok; olacak. Daha oto
yol yok, yok otoyol. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Daha, «otoyol» dediğiniz nes
nenin, Kapıkule ile Edirne arasında 17 
kilometrelik kısmı ya var ya yok. Da
ha yok; ama.'Türkiye'de 42 bin kilomet
re asfalt yol var, 42 bin kilometre as
falt yol. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Yok daha otoyol falan... 

Bu iddia bizi, Meclisin zabıtlarına, 
kısa da olsa, bir 1983 envanteri geçirme
ye zorlar. «Kısa da olsa» diyorum; çün
kü, bu konuya girildiği zaman bunun 
içinden kısaca çıkmak mümkün değil
dir. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — O 
kitapta envanter var. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Burada, «Senin, benim, onun» tar
tışmasını yapmıyoruz; 1983'te Türkiye' 
nin nesi vardı, siz buna ne eklediniz? 
(ANAP sıralarından «Sahte babası var
idi» sesleri) 

«Türkiye'nin hiçbir şeyi yoktu, her 
şeyi biz yaptık», bir düşüncedir... (ANAP 
sıralarından «İnkâr yok» sesleri) «Türki
ye'nin şunları, şunları vardı, biz bunla
ra şunu ekledik,» bir düşüncedir. Biz 
şimdi bunu biraz tartışacağız. Bunu ne
den tartışacağız? Şunun için tartışaca-
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ğız : Çünkü, devlette devamlılık vardır. 
Gayet tabiî ki, iktidarlar, güçleri nispe
tinde, devirlerin verdiği imkânlar nispe
timde ülkeye hizmet etmek isterler, ga
yet tabiî ki icraat yapmak isterler, gayet 
tabiî ki icraatlarıyla övünmek isterler; 
bunlar tamam da, Türkiye Cumhuriyeti
nin altmış senede yaptıklarının tümü in
kâra uğramışsa, bunun karşısında hassa
siyet göstermek bizim görevimizdir. 
(ANAP sıralarından «İnkâr yok, inkâr 
yok, azımsama var» sesleri) IBiz, «Türki
ye Cumhuriyetinin altmış senede yaptık
larının tümünün savunucusuyuz. Siz yap
tınız, biz yaptık... (ANAP sıralarından 
«Azımsama var» sesleri) O da olabilir, 
siz daha çoğunu yapın; ama bu inkârla 
bir yere varamayız. 

1983 Türkiyesinde 39 423 kilometre 
asfalt yol var, 14 715 kilometre stabili
ze yol var; işte 54 bin kilometre eder... 
(ANAP sıralarından gülüşmeler.) Bitme
di; 251 377 kilometre de köy yolu var; 
yani, çırılçıplak bir Türkiye değil! 

Şimdi, buraya partinizin sözcüsü w-
ya hükümet gelecek, diyecek ki, «Evet, 
bunlar doğrudur» veya diyecek ki, «Ha
yır, bunlar yanlıştır.» «Yanlıştır» diyor
sanız, ben de bunları sizin dokümanınız
dan aldım, şimdiden söyleyeyim de; si
zin bastığınız renkli dokümanlardan al
dım, o da burada. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Doğrudur, doğru
dur; inkâr etmiyoruz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Hayır, hayır; ama, etmişsiniz burada 
etmişsiniz; şurada... Bayağı, etmişsiniz 
canım! . 

(MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Nerede efendim? İn
kâr ettiğimiz pasajı bir okuyalım. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Okudum, okudum »da; Sayın Taşçıoğ-
lu, siz buraya çıktığınız zaman söylersi
niz bunları. Şimdi okudum, biraz evvel; 
bir daha niye okutacaksın bana? 

1983 Türkiyesinde 6 milyon 935 bin 
kilovat kapasitesinde 79 hidrolik, 22 ter
mik olmak üzere, 101 adet işleyen elekt
rik santralı var. 7 milyon 257 bin kilovat 
kapasitede 27 hildrolik ve 5 milyon 698 
bin kilovat kapasitede olmak üzere 18 
termik; 12 milyon 955 bin kilovat talka-
tında 45 adet de inşa halinde elektrik 
santralı var. (ANAP sıralarından «Elek
trikler niye yanmıyordu?» sesleri) 

JSAŞKAN — Sayın Süleyman Demi
re! , bir saniye efendim... 

Sayın milletvekilleri, görüşmelerin bir 
insicam içerisinde devam edebilmesi için, 
lütfen, konuşmacının sözünü kesecek 
davranışlarda bulunmayalım efendim. 
Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sırala-
rınldan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— 1983 yılında, Türkiye'nin 35 bin kö
yünden 24 bininde ışık var. 

Şimdi, bu çok söylendi, bunu bir açık
lığa kavuşturalım. Türkiye'nin 35 bin 
köyünden 24 bininde ışık var; ama Tür
kiye'nin 32 bin köy ve mezrasına da biz 
ışık getirdik. Yani, altmış sene zarfında 
yapılandan daha fazlasını biz yaptık!.. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Efendim, Doğu Anadolu'da yok Sayın 
'Demirci. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Müsaade eldin kardeşim. Emin olu
nuz, ben, bu karşılıklı konuşmalardan 
çok hoşlanırım. Emin olunuz, bu benim 
fikir silsilemi de bozmaz ve ben bunla
rın altından da kalkarım evvelallah. 
(DYP sıralarından alkışlar) 
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H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Doğu Anadolu'nun ışığı yok ©fendim. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Hayır, zamanımı alıyorsunuz. Bu dos
yalar ıburada bekliyor, onun için; yoksa • 
bana yardımcı oluyorsunuz; sağolun. 

Değerli milletvekilleri, 24 bin köy ile 
32 -bin köy ve mezra mukayese ediliyor. 
Bunlar rakam truckleridir. Peki, ibu 24 
bin köyün içerisinde ne kadar mezra var? 
O yok. Olmayabilir de; ıhiç mezra yok 
olabilir. 24 bin köy ve 32 bin köy ve mez
ra; yani «Bizim dört senede yaptığımız, 
altmış senelik cumhuriyetin yaptığından 
daha çoktur» diyebilmek için bu söyle
niyor. (ANAP sıralarından «Ooğru» ses
leri) Durun bakalım; doğru ne? 

Şimdi, soruyorum sayın hükümetten 
ve sayın iktidar partisi sözcüsünden; Ge
lin buraya, söyleyin; 24 bin köyde, Tür
kiye köylerinde yaşayan nüfusun yüzde 
kaçı yaşıyordu? 

MEHMET AjBDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Yüzde 80'i. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— 24 'bin köyde, Türkiye köylerinde ya
şayan nüfusun yüzde 80'i yaşıyordu. Bi
naenaleyh, devraldığınız 1983 Türkiye
sinde, Türkiye köylerinde yaşayan 25 
milyona yakın insanın yüzde 80'i zaten 
ışık alıyordu. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Varsın doğuda olmasın; ne önemi var?!.. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Hayır, mesele öyle de değil canım, 
bir durun bakalım. 

Türkiye'nin 1950'de ürettiği elektrik 
789 milyon kilovattır. 1 milyardan az. 
1923'te ürettiği elektrik ise 77 milyon ki
lovattır. (Binaenaleyh, 1923'te Ankara' 
nın elektriği yok; elektrik Ankara'ya 
1925Ue gelmiş; merkezî hükümet... 1965' 
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te Türkiye'nin yalnız 300 köyünde elekt
rik var. Köy elektrifikasyonu hamlesi, 
daıha çok, Türkiye elektrifikasyonu bir 
miktar hizaya girdikten sonra, Birinci ve 
İkinci Plan ile başlar. 1963 - 1964 sene
sinde 300'e yakın köy ışıklandırılmiştır; 
1965 senesinden sonra da, 1966'dan iti-
ıbaren her yıl bin köyün elektriklendiril-
mesine gidilmiştir. 

Köye elektriği nasıl götüreceksiniz?.. 
Enterkonnekte şebekeniz olacak; yani 
Türkiye'nin Iher tarafına gidecek elektrik 
(hatları olacak. 1965 Türkiyesinde, Sam
sun veya 'Edirne enterkonnekte şebeke
ye Ibağlı değil ki. Kimseyi kötülemek için 
söylemiyorum. Türkiye böyle geliyor; 
bin tane derdi olan bir ülke burası. 

1965 Türkiyesinde, sadece Kuzeybatı 
Anadolu'da, sadece Çukurova'da, sadece 
Ege'de !(üç bölgesinde) yüksek gerilim ha
va hatları var. Hirfanlı Samsun'a bağlı 
değil, Ambarlı Edirne'ye bağlı değil. 
Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon' 
da; Karadeniz sahilinde bir tane direk 
yok. Şehirde yok direk. Öyle ise Türkiye 
ne yapacak? Evvela bu enterkonnekte 
şebekeyi4 yakacak, şehre, kasaibaya kadar 
elektriği götürecek. Bu elektriği nereden 
götürecek? Üretecek ki götürecek. Üre
tim tesisleri yok. Var; iancak başa çıkı
yor, peyderpey peyderpey... Türkiye bü
tün varlığını elektriğe sarf etmemiş ki, 
ibaşka ihtiyaçları da var. 300 köyle baş
lamış Türkiye elektrifikasyona, 1965'te. 
1950'de de Türkiye'nin 13 köyünde elek
trik var. Bunlar daha çok, köy elektrifi
kasyonundan gelen olaylar değil, şurada 
burada, değirmenlerin kenarında vesaire-
de olan köyler. 

1.965'ten 1983'e 17 sene geçmiş, 1966' 
dan 1983'e 17 sene geçmiş veyt 1964'ten 
1983'e 18 sene geçmiş. Ne yapmış? Köy-
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lerin yüzde 80'ini elektriklendirmiş. Ne 
yapacak? Trafo nerede varsa, yüksek ge
rilim hattı nereye gelmişse, elektrik ne
reye getirilmişse, oradan alıp köye vere-
•cek. 

1977 senesinde, Gümüşhane, enter
konnekte şebekeye henüz bağlı değil. 
1980 senesinde ancak, Hakkâri enterkoh-
nekte şebekeye bağlanabilmiş; yani Tür
kiye enterkonnekte şebekeyi 1980'lerde 
tamamlayabilmiş. Enterkonnekte şebe
ke deyip geçmeyin; 24 bin kilometre yük
sek gerilim hava hattıdır, 100 küsur bin 
kilometre de -biraz sonra söyleyeceğim-
çeşitli voltajlarda hava hattıdır. Yol ya
par gibi direk dikmiş Türkiye, bir uçtan 
bir uca... Bunu nereden besleyecek? Ke
ban Santralı 1974'te işletmeye girmiş. 
Kaynak... Ondan evvel?., küçük santral 
yapmış; Tortum'u yaıpmış, Çıldır'ı yap
mış, K;ti'ği yapmış (doğu illerinde), Van' 
da Engil'i yapmış, Hakkâri'de 1968'de 
küçük bir hidroelektrik , santral yapmış, 
Nusaybin'de Çağçağ'ı yapmış; Elazığ'a 
gelmiş, pilot bir santral olarak Hazar'ı 
yapmış; Kahramanmaraş'a gelmiş, Cey
han Santralını yapmış; Antakya'ya gel
miş, Harbiye'yi yapmış; bu küçük sant-
raîları ekleyerek enterkonnekte şebekeye, 
bunlarla büyük güçler katmış. 

1964'ten, 1963'ten 1983'e kadar geçen 
onbeş yirmi sene zarfında, Türkiye hem 
bunları yapmış, hem de köyde yaşayan 
nüfusunun yüzde 80'ı:ne ışık. götürmüş; 
geriye yüzde 20'si kalmış... 

HASAN ADNAN TUTKUN (Amas
ya) — Dağ köyleri de var... 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) 
— Evet, ışıik gitmeyen, Manisa'mın dağ 
köyleri de vardır, Aydın'm dağ köylerin
de de vardır. Aydm'ııı 478 köyü vardır, 

ancak 1982'de bu dağ köylerinin hepsinin 
elektriği tam>amlana bilmiştir. Samusun'un 
812 köyü vardır; ancak, bugün hâlâ 10-12 
köyünde ışıık yoktur. 

Binaenaleyh, şimdi balkınız, medenî 
hizmetleri! yurt. sathına yayarken, doğu 
batı ayırımı falan yapılmaz. Evvela, en 
az para Jile en çoik nüfusu medeniyete ka-
vuştunahiılime esastır veya aciliyeti şiddet
li hale gelirmiş durumları ortadan kaldır-
rnalk esastır; bu dikişini ıkombine etmek 
lazımdır. Bir yerde yüz nüfus yaşıyor, 
ama içecek bir damla suyu yok; burada 
bin Iklşi almadığı için, bu bölge dursun 
diyemezsiniz. Bir yerde karanlıkta 'bin 
kişi yaşıyor, bir yerde de aydınlıkta eli 
kişi yaşıyor; bu ollrroaz. Konuşmamın ba
şında söylediğim; devletin fonlarını taksim 
ederken, bu paraları aldığınız kimselere 
birtakım kıstaslar dahilı'nde hizmetler gö
türmek gerekir. Keban'la beraber Doğu 
Anadolu Bölgesine elektrik götürebilme 
imkânımız olmuştur; Keban'la beraber 
hava hatıllarını yapabiılıme imkânımız ol
muştur; kaynak oydu; onun dışındakiler 
küçük santralılardır ve bu suretle de 1983'e 
kadar, yüzde 80'i elektriğe kavuşmuş. Üç 
bin 'köy de inşa halinde, yapılıyor. Ne 
yapılmış ondan sonra? Ondan sonra, ge
riye kalan nüfusun yüzde 20'si ışığa ka
vuşturulacak. Diyorsunuz ki, «Bunu da 
b:z yaptık.» Teşekkür eder mrlilet size. 
Buna, «Niye yaptınız?» diyen olur mu? 
Yalnız yüzde 20'yi yapıp, yüzde lOO'üne 
sahip çıkmanız inkarcılık olur. (DYP sı
ralarından alkışlar) Bu olur işte. Anava
tan burada böyle diyor. Anavatan iktidarı 
'köyleri pırıl pırıl hale getirmiş, ışıl ışıl... 
Köyleri ışıl ışıl, şehirleri pırıl pırıl... Ana
vatan iktidara geldiği zaman, TürkryeVn 
bütün şehirlerinde, bütün kasabalarında 
enterkonnekte şebeke vardı... (ANAP sı
ralarından «cereyan yoktu» sesleri) Cere-

— 92 — 



T. B. M. M. B : 4 

yan da var, evet cereyan da var; bakın 
nerede var. Evet, şimdi söyleyelim, cere
yanı da var, oraya da geleceğiz. 

MÜNİR F, YAZICI (Manisa) — Evin
de elektrik yoktu, evinde. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— 1983 Türkiye'sinde, 98 adet baraj ve 
hidroelektrik santral inşa 'edilmiş; 30 adet 
de inşa halinde. Bu baraj ve hıidroelıektrılik 
santraılların arkasında toplanan suyun 
miktarı 123 milyar (metremikâp. 

Şimdi, 1984, 1985, 1986, 1987 yılla
rında 47 adet daha baraj ihale edilmiş. 
Bu barajların arkasında toplanan suyun 
miktarı, bu birinci bölümdeki santrailların 
arkasında toplanan suyun miktarımın yüz
de 6'sı. Türkiye, büyük sular üzerıiındeki 
projelerini yapmıştır; çok azı kaldı; Çoruh 
üzerinde, Dicle üzerinde yapılmakta olan
lar var; büyük sular üzerindeki projelerin 
çoğunu yapmıştır. Burada, baraj yarış
masına falan lüzum yok; yani hadiseler 
orta yerde, ancak yüzde 6'sıdır. 

Hiç 'kimse, Atatürk Barajını, ANAP 
İktidarının hesabına falan yazmaya kalk
masın. (DYP sıralarından alkışlar. ANAP 
sıralarından «Parayı nereden buldunuz?» 
sesleri.) Evet, parasını da söyleyeceğim. 

Atatürk Barajının temeli 3 Kasım 1983 
tarihinde atılmıştır, batardo'ları vesairesi 
daha evvel yapılmıştır; eğer 12 Eylül gir
meseydi, Atatürk Barajı 1980 yılı sonun
da ihale edilmiş olurdu. 

«Parasını nereden buldunuz» sorusuna 
gelince : Atatürk Barajının 1980'de 4 mil
yar dolarlık kredi teklifi vardı. Bu 'kredi 
teklifi bizim hükümetimiz tarafından ka
bul edilmiştir, kararnameleri çıkarılmıştır, 
Bu kararnameler daha çok türbin ve jen-
gratörlerinin satın alınması ve inşaat hiz-
metilerinin yaptırılması için yetki verilme
si şeklinde kabul edilmiştir, 
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Nitekim, daha sonra (12 Eylül 1980 
sonrasında) bu paranın alınıp kullanılma
sı cihetine bir süre gidiibnem'iş -«'Belki biz 
bunu ödeyemeyiz» beyanları da gazete
lerde vardır- 1981'in ortasından itibaren, 
daha çok 1982'den itibaren de, yeniden, 
bu projenin bu kısmının canlandırılması 
cihetine gidilmiştir.! 
• «Bulduk» dediğiniz para Eschenviss 

Braun Boweni kredisidir iki, bu kredi 1980' 
de teklif edilen 'kredidir. 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Deniz
li) — 70 sent?.., 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ka-
ra'kaya, Karakaya?... 

SÜLEYMAN DEMMEL (Devamla) 
Karakayıa'nın 6 adet tüıb&ıi ve Atatürk 
Barajının 8 adet türbin jenaratörü, hepsi 
Eschenviss Braun Bcvveri'dir. Bunların bü
yükleri de aynıdır; 300'er bin kilovattır. 
Binaenaleyh, Atatürk Barajının bütün 
ekipmanı için «Bulduk» dediğiniz kredi 
odur. Bu, 1980'de teklif edilip Manıima-
yan ve Eschenviss Braun Bovveri ile pa
zarlık suretiyle bunun yaptırılması için 
protokolları imzalanmış, karşılıklı akitlere 
varılmış ve daha sonra da bunlar can-
landırılmıştır zaten. Binaenaleyh, Ata
türk Barajını falan hesabınıza yazmaya 
kalkmayın; Atatürk Barajı, ANAP ikti
darından önce ihale edilmiştir y© inşaatı
na geçilmiştir. 

Şjimdi şuna 'geliyorum : 1983 yılında 
bırakılmış olan barajların veya ilke ha
lindeki barajların arkasında 123 milyar 
metremikâp su vardır. Bunu, sizin veya 
bizim diye söylemiyoruz. Bir rakam da
ha vereyim; 1977 yılında ihale edilen ba
rajların sayısı 47'dir. Yani bunlar, dört 
senede ihale ettiğiniz barajlar sayısı ka
dardır. Binaenaleyh, sizler çıplak bir Tür
kiye falan devralmadınız, 
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1983 yılında Türkiye'nin her iline ve 
ilçesine ulaşan 127 593 ikiloımetre yüksek 
gerilim hava hattı vardı. Şimdi hüküme
te düşen görev, bunların doğru olup ol
madığını ortaya koymak ve geçen dört 
sene zarfında 'buna ne elci ediklerini gelip 
buradan söylemektir. Siz buna ne ekledi
niz?... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Söy
leyeceğiz tabiî. 

'SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Tabiî, ta'biî 'ben de zaten çağırıyorum. 

1983 Türkiyesinde İstanbul - İzmit 
arasında bir çift yol var, viyadükleri fa
lan yapıllmış da bekliyor. Yolun Gebze'ye 
kadar olan kısmı çalışıyor. 

ÖÜNEİŞ TANER (İstanbul) — Üstün
den araba geçmiyordu. 

'SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
Ta'biî, tabiî her şeyi yapılmış da, üç ıdört 
senedir bekliyordu, Şimdi araya yıllar gir
miş. Onun dışında çift yollar da var. Ör
neğin, Ankara'dan 'başlayan ve Karga-
sekmez'i geçen çift yolların hepsi 1983 yı
lında yapılmıştı. Konya istikametine çı
kan çift yol var, Samsun istikametine çı
kan çift yol var. Ayrıca diğer büyük şe
hirlerden, Mersin'den, Adana - Ceyhan 
istikametine giden çift yollar vardır; fa
kat bunların hiçbirisi otoban' standardın
da değildir, yani 'bir sürat yolu sayılabile-

'cek yollar değildik; ama o istikamette gi
den yollardır. Bunlar dışında, bugün Tür
kiye'nin bir otobanı yok. Belki daha ile
ride olacak. Burada hemen şunu söyleye
yim : Kanaatimce, borçlanarak, yani dı
şarıya dolar vererek Türkiye'de yol yap
tırmak yanlıştır.: (DYP sıralarından alkış
lar.) 'Bunları Türk müteahhitleri Türk pa
rasıyla yapabilirler, güçleri vardır., Hele, 
yolu vesairteyi yap - işlet - devrete sok
mak da yanlıştır, sokuluyorsa yanlış-
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tır; çünkü ne olacaktır? Yarın !bu yolların 
üzerine kulübeler kurulacak, para topla
yacaklardır. 'Bunlar hep görüldü, bunlar 
geçmişte de görüldü. Cumhuriyetin ilk yıl
larına baktığımız zaman, millîleştirme ha
reketlerini görürsünüz : Yabancı şirketle
rin elinden İstanbul'un suyunu almak, İs
tanbul'un ışığını almak, yabancı şirketle
rin elinden İzmir - Aydın demiryolunu al
mak vesaire gibi. Yap-iişHet-devretle falan 
övünülecekse, bunların çok iyi seçilmiş 
projeler elması lazımdır mutlalka; kamu 
hizmeti gören projelerin milî vasfı yitiril-
memelidir. Bunun üzerinde gayet hassasi
yetle duruyorum ve yine hassasiyetle du
ruyorum ki, yol gibi projelerin mutlaka 
kendi müteahhitlerimizle, kendi paramız
la yaptırılması mümkündür; bunlar için 
milyarlar borçlanmanın manası yoktur. 
Yarın -biraz sonra izah edeceğim - bu 
borçları ödeyemezsiniz, Türkiye ödeye
mez. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Öder 
öder. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, 1983 Türkiye-
sinde her köyde ilkokul var, her hasaba-
da ortaokul var, her ilçede ve büyük ka
sabada lise ve lise dengi okullar var ve 
Türkiye'nin 27 tane üniversitesi var. Yani, 
«ANAP İktidarı zamanında cehaleti or
tadan kaldırdık» diyorsunuz; acaba bü
tün bunlar yetmedi de, bütün bunlara bir 
bu kadar daha mı ilave ettiniz veya bun
lar işin yüzde lO'u idi de 90'ını mı ilave 
ettiniz? Burada gelin söyleyin; bunlara 
ne ilave ettiniz? 

1983 yılında Türkiye'nin daha neleri 
var? Havalimanları var, Türkiye'nin li
manları var. 7 bin kilometre sahili olan 
Türkiye, bugün 5 milyon ton hububat ih
raç etmeye kalksa... İhraç limanı yok. 
Acaba, bu limanlarına ne ilave ettiniz? 
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Havalimanı demiyorum, liman... Ta Ho
pa'dan başlayacaksınız, İskenderun'a ka
dar geleceksiiniz.,.;., Ne ilave ettiniz altyapı 
olarak? 

Hava meydanları var, havalimanları 
var; tamam, Cumaovası Havalimanını 
genişletmeyi ve 'buraya Adnan Menderes 
Hava meydanı ismini vermeyi memnuni
yetle karşılıyoruz. Yalnız, bu Kars mey
danını da bitirseler... On senedir devam 
ediyor... Yalnız, bu Urfa meydanını da 
yapsalar, bitirseler.... Evvela bir başllasalar 
Urfa meydanına!... Bu Mardin meydanı
na da bir başlasalar.., Çanakkale'ye de bir 
meydan yapılsa, Edirne'ye de ibir meydaıtı 
yapılsa... Türkiye, dört mevsim, ülkenin 
her köşesine ulaşalbilse... 1976'dan beri de
vam eden Kars meydanı acaba ne zaman 
bitecek dıiye sormak bizim hakkımız. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Sen 
yaptın da biz yıktık mı Sayın Demirci? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Bunlar laf değil. Ben, 'ben yaptım da 
siz yıktınız falan demiyorum; ben, bunu 
«ne zaman bitireceksiniz diyorum, 'bunun 
cevabını verin diyorum. (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Ben 
de sordum., 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
Türkiye'nin fabrikaları var. Türkiye'nin 
3 tane demir çelik fabrikası vardı, yine 
3 tane demir çelik fabrikası var. Türkiye' 
nin, hali inşada bir petrokimya, işleyen 
bir petrokimya fabrikası vardı - ta 1970' 
\[ yıllardan beri gelir petrokimya - güç-
bela tamamlandı; işte bu var petrokim
ya olarak. Türkiye'nin 39 tane çimento 
fabrikası var, 18 tane de hali inşada var; 
1983 rakamlarını söylüyorum. 

GÜRBÜZ SAKRANLI (Manisa) — 
Üretim nedir? 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Fabrikaları çalıştırırsanız, oradan üre
tim alacaksınız gayet tabiî. 

GÜRBÜZ SAKRANLI (Manisa) — 
Evvelden yoktu, çalışmıyordu ki. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Bu fabrikalardan hali inşada olanla
rın önemli bir kısmı Güneydoğu Ana
dolu Projesi içindir, bunlardan bir kısmı 
terk edilmiştir. Mesela Edirne fabrikası 
terk edilmiştir; koskoca Trakya'da bir 
Pınarhisar fabrikasıyla çimento üretiriz. 
Edirne fabrikası yapılsaydı, şimdiye ka
dar yapılır biterdi. Türkiye'ye 22,5 mil
yon ton çimento yetmez, Türkiye'nin 50 
milyon ton çimentosu olması lazım. Şim
di soruyorum : 1983'te bırakılan çimen
to fabrikalarına ne eklediniz? İşleyenlere 
ve inşa halinde olanlara ne eklediniz? 
Demir fabrikalarına, çelik fabrikalarına 
ne eklediniz? Petrokimya tesislerine ne 
eklediniz? Türkiye'nin beş tane rafineri
si var, birisi inşa halinde idi, dördü ya
pılıyordu. İzmit Rafinerisi tevsi halinde 
idi; 13 milyon tona çıkıyordu, hemen he
men bitmişti tevsii, bunlara ne eklediniz? 
Beş tane rafineri... 

Türkiye'nin 15 milyon tonluk gübre 
kapasitesi var, buna ne eklediniz? 

Türkiye'nin 1983'te sekiz adet kâğıt 
fabrikası var, buna dokuzuncuyu ekledi
niz mi? Bunların buradan cevaplandırıl
masından memnuniyet duyarız millet 
adına. 

Şimdi, 2000 yılında Türkiye'nin 300 
milyar dolar millî geliri (adam başına 4 
bin dolar millî geliri), 250 milyar kilo-
vatlık elektrik enerjisi, 50 milyon ton 
çimento üretimi, 25 milyon ton demir 
çelik üretimi, 50 milyon ton hububat üre
timi, 60 milyon ton gübre üretimi, 4 mil
yon ton şeker üretimi, 50 milyon ton 
petrol işleme kapasitesi, 35 milyar do-
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larlık ihracatı, daha doğrusu 70 - 80 mil
yar dolarlık dış ticaret hacmi olması la
zım ki, 2000 yılına çıkabilelim. Yani, 
2000 yılında bizim 4 bin dolar gelir se
viyesine gelebilmemiz için, bunların ol
ması lazım. 

Bunlara göre, 1986 yılında nesi olma
sı lazımdı, nesi var? Bunlara göre 1986' 
da 15 milyon ton gübre tüketmesi lazım
dı, 8. milyon tüketti; 1986'da 35 milyon 
ton hampetrol işlemeliydi, 18 milyon ton 
işledi; 1986'da 70 milyar kilovat elektriği 
olması lazımdı, 39 milyar kilovat oldu; 
1986'da 80 milyon ton linyit olması la
zımdı, 43 milyon ton oldu; 1986'da 10 
milyon ton sıvı çelik üretmeliydi, 5,4 mil
yon ton oldu; 1986'da 30 milyon ton çi
mento üretmeliydi, 19,6 milyon ton ol
du; 1986'da 1 milyon ton kâğıt üretme
liydi, 700 bin ton oldu; yani Türkiye 
1986'da, varması lazım gelen hedefin bir 
hayli gerilerindedir. Binaenaleyh, boş 
lafları, boş övünmeleri bir kenara bıra
kalım da, Türkiye'nin ileri hedefine göz 
dikelim ve geçmişe takılıp kalmak yeri
ne, bu ileri hedefe nasıl varacağımızı dü
şünelim. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

Türkiye'nin millî geliri 1 500 yahut 
1 400 dolardan 1 100 dolara inmiş. Ba
tı Avrupa'daki bütün ülkelerin gelirleri 
6 biı doların, 7 bin doların üstünde, da
ha doğrusu Ortak Pazara dahil onbir ül
kenin adam başına vasati millî geliri 7 
bin dolar. Bu vasatiyi de Portekiz, Yu
nanistan ve İspanya düşürüyor. Türkiye, 
7 bin dolar Avrupa millî geliri yanında, 
1 100 dolar millî gelire sahip. 

Yüzde 30 ila yüzde 50 arasında seyre
den enflasyon ile, 126 ülke arasında ge
lir dağılımı en bozuk 10 ülkeden birisi 
olarak Türkiye, çalışan nüfusunun yüzde 
55'i - Batı Avrupa yüzde 10'undadır, 
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yüzde 10'un altındadır bile - hâlâ tarım
da bulunan bir ülke olarak ve çalışan 
nüfusunun yüzde 55'i millî gelirden an
cak yüzde 19 hisse alan bir ülke olarak, 
teknolojideki geri durumu ile 1 000 do
lar, 1 200 dolar işçi ücretinin bulunduğu 
Avrupa yanında 100 dolar işçi ücretiyle, 
adam başına 1 000 kilogram çelik üreten 
Batı Avrupa yanında adam başına 100 
kilogram üreten bir Türkiye, adam ba
şına 6 bin kilovat elektrik üreten 
bir Avrupa yanında, 8Ö0 kilovat elek
triği bile bulmamış bir Türkiye, hek
tar başına 250 kilogram gübre kul
lanan Avrupa yanında 52 kilogram 
gübre kullanmasıyla acaba Türkiye han
gi çağdan hangi çağa atlamıştır? (DYP 
ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, komuşımamın 
burasında birkaç şey söylemeden geçe-
ırieyeceğ'm : İkide bir duruyoruz, Orta
doğu'nun en kudretli memleketiyiz, fa
lan diyoruz; tabiî, omdan gurur duyarız. 
Yailinız, millî gelir bakımından baktığımız 
vakit, Ortadoğu ülkeleri içerisindeki 'du
rumumuz da parlak değil. Bakıyoruz, Su
riye'nin adam başına millî geliri 1 800 do
lar, Ürdün 1 710 dolar, İsrail tabiî İki 5 
bkı dalar, yaıni biz bunların gerisindeyiz. 

Çağ atlamış bir Türkiye... Şurada 
elimıde bir Resmî Gazete var, 21 Temmuz 
1987 tarihlidir bu Resmî Gazete. Bu Res
mî Gazetede bir anlaşma var; bu anlaş
mada hükümetin imzaları var gayet ta
biî. Burada diyor ki : «Çorum, Çankırı, 
Kastamonu dilemi ülkenin en fakir bölge-
leni olup, buralarda kişi başına düşen ge
lir ortalama 320 dolar civarındadır...» 
Bunu ben isöylemiyorum, altında hüküme
tin imzası bulunan kararname söylüyor; 
320 dolar! (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) 
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DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Sayenizde; sizin ese
rimiz! 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamte) 
— Doğru, eğri; işte 320 dolar. Çağı nasıl 
atlamışsınız Çankırı'da, Çorum'da, Kasta
monu'da 320 dolarla?! 320 dolardır!... 
(ANAP sıralarından «Çankırı» yok» ses
leri) 

Burada, Kastamonu, Tokat, Çorum, 
Erzincan, Elazığ, Adıyaman... Çankırı 
yok. Kastamonu, Tokat, Çorum, Erzin
can, Elazığ, Adıyaman, buralarda... Ha
yır, bizi suçlayabilirisiniz de, çağ atlama 
hadisesinde bu ne olacak diyorum ben?! 
Türkiye bu anlaşma ile, bu illerde 350 
gram pirinç, 30 gram bakliyat, 30 gram 
'bitkisel yağ, 20 gram söker 'alıyor vatan
daşlarına Dünya Gıda Teşkilatından. 
Dünya Gıda Teşkilatından, bu anlaşma 
ile, yıllık geliri 320 doların aşağısında 'bu
lunan dört beş iılin vatandaşlarına yar
dım alıyor, dane alıyor. Çağ atlayan Tür
kiye!.. Bu, bana göre, Türkiye'nin ayıbı
dır. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Yine, bu hükümet programının içeri
sinde «Türkiye'nin itibar grafiği yüksek
tir. 1980 yılı başında bize birkaç milyon 
dolar kredi vermeyen komşularımız dahil, 
dışarıya 2 milyar dolar kredi açılmıştır» 
deniyor. 

Evvela, bu dışarıya »açılan kredi mese
lesinin bir açıklığa kavuşturulması lazım. 
Bu, tahsiil edilemeyen alacak mu, yoksa bir 
kredi falan mı? Her sene 4-5 miılyar dolar 
para bulmak mecburiyetinde olan Türki
ye'nin, iböyle, başkalarına kredi açabilme
si falan kolay şeyler debidir. Rivayetler 
var; «Tahsil edilemeyen alacağı krediye 
çevirdik, bu suretle de belki sonra tahsiil 
ederiz» sekilimde. 
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[Şimdi de, 1980 yılı başında bize birkaç 
milyon dolar kredi verilmemesi hadisesi 
üzerimde durmak (istiyorum : Biraz evvel 
de söylediğim gibi, Atatürk Barajımın 4 
milyar dolar kredi. teklif i 1980'de vardı 
önümüzde. Sayın Başbakan, 23 Temmuz 
1980'de BBC'ye bir beyanda bulunuyor : 
«Batı, Türkiye'nin geleceğine umutla bak
maktadır. Eğer bu umutla ıbakış olmasa 
idi, IMF 1 miyar 600 milyon doları, 
Dünya Bankası 600 milyon doları Türki
ye'ye vermezdi.» Demek ki, 1980'de 1 
milyar 600 milyon dalar IMF'den, 600 
mdlıyon dolar da Dünya Barakasından para 
almıştır. 

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
-ben değil- bu; ne bana, ne o zamanki 
Müsteşar Sayın özal'a verilmiş değildir, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine verilmiş
tir. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Çünkü, parayı ödeyecek olan me 
benim, ne de o zamanki sayın müsteşar. O 
değil1 parayı ödeyecek olan; borcu öde
yecek olan, devlettir. 

Şimdi, mesele burada biıtmiyor... Sa
yın Başbakan 6 Eylül günü Erzurum'da 
bir 'beyanda, bulunuyor... 

ESAT KIRATLIOÖLU (Nevşehir) — 
6 Eylül 1980 ve müsteşar. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Evet, 6 Eylül 1980; çünkü 1980'de 
Türkiye'yi itibarsız gösterdiklerine göre, 
6 Eylül 1980... 

Şöyle deniyor : «Aylık enflasyon hı
zının ortalama yüzde 8 dolaylarından yüz
de 2'nin altına düşürüldüğünü bildiren 
özal, Türkiye'ye gerek kredi, gerek borç 
ertelemeleri biçiminde 3,5 milyar doları 
bu yıl kullanılabilecek 7 milyar dolarlık 
bir imkân sağlandığını kaydetti.» 

Bu beyan radyo bülteninden alınmıştır 
ve tarihi de 6 Eylül 1980'dir. Buradaki be
yan, «1980'de bize kimse birkaç milyon 
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dolar bile vermiyömıuş» şeklindedir; oy
sa «7 milyon dolar bulduk» diyor ken
disi: (DYP sıralarımdan «Bravo» sesleri, 
alkışlar) . 

12 Eylül 1980 tarihinde gene Sayın 
özol taraflından o günkü idareye verilmiş 
bk rapor var; bu raporda deniyor iki : 
«Enflasyon hızımın düşürülırnesi : Nisam 
1980'dan itibaren enflasyonun aylık hızı 
düşürülerek temmuz - ağustos yüzde 2' 
nin alıtıma lindMılımişıtir. 

Döviz transferleri : Son üç yıldan beni 
yapılamayan veya uzun bekHiyişli, kısmen 
yapılabilen transferller, 25 Ocaktan bu ta
rafa devamlı iyileşerek, ihalen, günlük iş
lem ıhalım© gelmiştir yahut günlük AşÜem 
durumuna yaklaşmıştır.» Devam ediyor : 
«Gelecek üç yıl iiçin, her yıl yaklaşık bi
ner milyar dolar seviyesindeıki borçlar, 
uzun vadeye ertdtenmlştir. Ayrıca, ilgili 
devletlerden üç yılı mütealkip, ilki yıla ait 
borçlarım ertelenmesi için de söz alın
mıştır. OEICD, Dünya Bankası, IMF ve 
Suudi Arabistan'dan 4 milyar doların 'üze
ninde iytiı şartlı Ikredi atamıştır.» 

AHMET ERSİN (İzmir) — Gene De-
mirel'sin gene... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Yani, devletin kredisiz olduğunu söy
lemek suretiyle kimse ıkredi kazanamaz; 
gerçek de o değildir, gerçek budur. (DYP 
'sıralarımdan «Bravo» ısesleri, alkışlar) 
Ben, burada kendimi savunmuyorum, 
Türkiye Gımhuriyeti Devletini savunuyo
rum, (DYP şuralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — 
1980'de neyi savunuyordunuz? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Onları sırası gelince tıartışırız. 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — 
Tartışılacak tarafı yok. 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
Tartışırız, tartışırız... Eğer yüreğiniz) ye
terse tartışırız. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Şimdi, enteresan bir beyan daha var. 
Bunlara niçin giriyoruz; çünkü,* eğer bu 
beyanların gerçeği ortaya çıkarılmazsa, 
vaaıtlerin de anlamı taşıdığı anlatılamaz 
ki... Onun iç:n söylüyoruz. 

Efendim, Türkiye'de döviz darboğaz
ları oluyormuş, bunu müdahaleler takip 
ediyormuş.:. Bunun üzerinde de durmak 
istiyorum. 

'Bir defa, 1960 müdahalesi, 1971 •muh
tırası, 1980 müdahalesi veya devlete Si
lahlı Kuvvetlerin el koymıaisı haidiıselerinin 
neden olduğu, mevcut resmî doküman
larında belli. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — En iyisini sen bi
lirsin; sen yaptın. 

'SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Şimdi, aradan seneler geçtikten son
ra, bunları döviz darboğazına bağlamak, 
'birçok sebeplerden doHayı, anlaşılır bir iş 
değil; çünkü, döviz darboğazlarını mü
dahaleler suretiyle açmak mümkün de
ğil ki. Yani, müdaiha)Mer döviz darbo
ğazlarını ortaldan kaldıran veya ekono
mik zorlukları ortadan kaldıran tedbir
ler değil ki... Müdahaleler, aksine, döviz 
darlbbğazîarı vesaiireyi daha da zorlaştı
ran işlerdir, eğer arkasında birtakım yar
dımlar vesaire yoksa. Müdahale olduğu 
vakit, kolay kolay bir memlekete yardım 
filan eden olmaz; çünkü, onların hangi 
şarMar içinde, ne kadar ayakta durabile
ceği meçhuldür. Müdahaleler, eğer döviz 
darboğazlarını açmanın yoları offisa, «Dar
boğaza girildi, işte müdahale oldu, açıl
dı» denir; -böyle değidiir. 

27 Mayısın nedeni olduğu, doküma
nında yazılı. Herhalde bunu 1958 para 
operasyonuna bağlamak kadar yanlış bîr 
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şey düşünülemez. 1958 para operasyonun
dan dolayı olduysa, bu, 19591da olurdu, 
1958'in ortasında olurdu, bir yerde odur-
du daha evvel, iki sene bekleyip de, on
dan sonra 1960'ın 27 Mayısına kadar dur
mazdı. Bunun detayına girmiyorum. 1960' 
m 27 Mayısı olduktan sonra, müdahale
lerin yolu açılmıştır; devlet büyük sıkın
tılara düşmüştür. Bunun felsefesine de 
girmiyorum. 

Hele 12 Marta gelince... 12 Mart mü
dahalesinin, Türkiye'deki ekonomik me
selelerle hiçbir alakası yoktur; çünkü, 
1965'ten 1971'e, Türkiye, yüzde 5 enflas
yon, yüzde 7 kallkuıma hızıyla gelmiştir. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Ve Türkiye reel gelirini katlamış, 
Türkiye pek çok güzel yatırımlar yapmış. 
Acaba yüzde 5 enflasyon, yüzde 7 kal
kınma hızı ve bunun neticeleri müdaha
le sebebi olur mu? Olmaz. Onun da başka 
sebepleri vardır. 

12 Eylül 1980'e gelince. 12 Eylül 1980 
müdahalesinin beş sebebi, asılında anar
şidir; devlet işleyernıemiştir, anarşidir. Bi
naenaleyh, o darboğazlarla bir alakası 
yok. Kaldı ki, Sayın Başbakan, yine 
23 Temmuz 1980'de BBCtye verdiği 
- Londra'da - bir beyanatta, o zaman 
Başbakanlık müsteşarı olarak, şöyle di
yor : «Türk ekonomisi iyiye doğru gittiği 
için terör azgınîaşıyor. Türkiye şu sıra- ' 
lar ekonomik olarak köşeyi dönmek üze
re olduğu için, dışarıdan tezgâhlanan te
rör ülkemizi sarmıştır. Türkiye ne zaman 
kendini kurtarmaya kalksa, bu böyle ol
muştur.» (DYP 'sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi, hangisi doğru? Türkiye darbo
ğaza girdiği için mi müdahale oluyor, 
yoksa darboğazdan çıkmaya yöneldiği 
için mi müdahale oluyor? Yedi sene içe
risinde 'bunun hangisin'in doğru olduğu-
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nun ortaya konması o kadar önemli de
ğil bence; çünkü, evet, Odalar Birliğinin 
Erzurum'da tertipttemiş bulunduğu bu top
lantıda da aynen şöyle deniyor, 7 Eylül 
tarihli gazetelerden Okuyorum: «Ekono
mideki iyi gidişe taş koymak isteyenler 
var» Yani, Türkiye'nin sıkıntılarının ora
dan geldiğini söylüyor. 7 Eylül tarihli 
başka bir gazetede, «Türkiye tam köşeyi 
dönerken aralbanın önüne taş konuyor.» 

Binaenaleyh, müdahalelerin, Sayın 
Başbakanın 'hükümet programında •• han
gi sebepte izah ettiğini bilmediğimi - izah 
ettiği sebepleri© olduğunu sanmak, fev
kalade yanlıştır. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Çorum 
olaylarını anlat. 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Deniz
li) — 70 senti anlat. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Değerli milletvekülleri, Türkiye'nin 
uzunca süredir en önemli meselesi, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin en önemli 
meselesi, kim hükümet oîtursa olsun, kim 
Türkiye'yi idare ederse etsin, ödemeler 
dengesi Olmuştur. Ödemeler dengesi, bun
dan sonra, Türkiye'nin daha, önemli bir 
meselesi olmaya devam edecektir; çünkü, 
ödemeler dengesi meselesi çözülmüş de
ğil, daha kargaşa haline getirilmiştir. Ne
denlerini anlatacağım. 

ödemeler dengesi, aslında, Türkiye' 
nin kazandığı dış paralarla, yanı döviz-
llerle, iktisadî hayatım, kalkınmasını yü
rütebilmesi, (borçlarını ödeyebilmes'i hadi
sesidir. Yüz seneye yakın zamandır, belki 
onu bile 'geçen bir zamandır, 1854'ten 
beri, Türkiye dışarıdan borç para alır; 
1854'ün sonrasından beri borç para alır 
ve 'bir defa, «Bu paraları ödeyemiyorum» 
durumuna girmiştir, 1879'larda bir mora
toryum ilanına gitmiştir. Muharrem Ka
rarnamesi atfıyla blinen bîr hadisedir bu. 
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Oödan sonra, (borçlar bir konsolidasyona 
tabi tutulmuştur, daha ısonra da cumhuri
yet gelmiş, Osmanlı İmparatorluğunun 
bütün borçlarım üstüne almıştır. Düyunu 
Umumiye hadisesi, Osmanlı İmparator
luğunun çöküşünde en önemli olaylar
dan biridir. 

Abdülhamid idaresi Osmanlı İmpara
torluğu sınırları içerisinde 8 bin kilomet
re demiryolu yapmıştır; bunların çoğunu 
borç parayla yapmıştır. 

Cumhuriyet idaresine geçildikten son
ra, bir taraftan bu acılar düşünülerek, 
Türkiye uzunca süre dışarıdan borç para 
almamaya dikkat etmiştir; ama 19391a-
ra gelindiği vakit, yatırım malı alma mee-
Iburiyeti dolayısıyla yine dışarıdan borç 
para alma ile karşı karşıya kalmıştır. 
Uzatmayayım; 1960'a gelindiği zaman 
Türkiye 1950 ilâ 1960 arasında da yatı
rımlar için dışarıdan para almıştır. Dışa
rıdan para verenler daha çok beynelmi
lel kuruluşlardı o zaman. Türkiye'nin 
Ödeme gücünü aşan bir parayı da Türki
ye'ye vermekten imtina etmişlerdir. «Re-
paymemt albility» dedikleri ödeme gücü 
hadisesi, 1950'li yıllarda Türkiye Cum
huriyeti Devletinin karşısında olan hadi
se idi. 1960 Sonrasında yeniden, Türki
ye, kalkınma planı yapmış ve bu plana 
göre hesaplarım, o partner olmaya ha
zırlandığı, yani ortak otoaya hazırlan
dığı devletlere götürmüştür. Bu plana gö
re, Türkiye, onbeş sene dışarıdan borç 
para alma mecburiyetindedir. Plan bu. 
Üçüncü Beş Yıllık Planın sonunda, Tür
kiye, ancak ödemeler dengesini denkleş-
tirebilir. Plan bu. Yani «viaibilite» dedi
ğimiz, kendi ayağının üstünde durama-
ma (hadisesi, Türkiye'nin kusuru değildir. 
Durabilir Türkiye kendi kendisine; ne ka
dar imkânı varsa, o imkânlarla gitmeye 
kalkar; yatırım yapmaz, tüketimi kıisar, 

birçok şeyleri yapar ve böylece kaç pa
ralık ihracat yapıyorsa, o kadar gider; ya
hut, kaç para işçi dövizi, turizm, vesaire 
şeklinde geliri varsa, onlarla gider; Ama, 
Türkiye, kalkınmasını bir an evvel ça
buklaştırmak için, kendi yetmeyen ta
sarruflarına yatırım malı almak için - bil
hassa yatırım malı almak için - ve zarurî 
tüketim malı almak için dışarıdan para 
lalmak durumunda kalmıştır. 1977'ye ka
dar olan durum budur. 

1974 yıllı ile beraber, Türkiye'nin, bu 
partnerleriyle, bu ortaklarıyla yahut ile-

' rîde muhtemel ortaklarıyla arasına birta
kım sıkıntılar girmiştir; bu da Kıbrıs'tır. 
Kıbrıs dolayısıyla Türkiye üzerine silah 
ambargosu konmuştur 1975"ten itibaren; 
ama, 1976 yılı ortasından itibaren, hisse
dilir şekilde bir, iktisadî ambargo da kon
muştur. Ayrıca, petrolün varili 11 dolar
dan 3 0 - 3 5 dolara çıkmıştır. Bütün bu 
şaröîar altında Türkiye, 1977 senesinin so
nuna kadar yokluğa gitmemiş, borçlarını 
ödemekte de temerrüt etmemiş; aşağı yu
karı ekonomisini yürütmüş ve 1975, 1976, 
1977 yıllarısd'a - bu üç yıl içerisinde - or
talama kalkınma hızı da yüzde 6,5 olmuş
tur; bu kalkınma hızını da sağlamıştır. 
Enflasyon, 1975 yılında yüzde 10, 1976 
yılında yüzde 14, 1977 yılında-yüzde 24; 
1978, 1979 yıllarında şartlar daha ağırlaş
mış, sıkıntıların içine gidilmiş. 1979 Ka
sımında Türkiye'nin sıkıntıları herkesçe 
malum... O sıkıntıları ortadan kaldırmak 
için birçok tedbirler alınmış, o tedbirle
rin bir kısmını da, biraz eevvel, kısmen 
;İzah ettim. 

Şimdi, 1983 Türkiyesinin durumuna 
bir bakalım: 

1983'de Türkiye'nin 18 milyar dış 
borcu var. 16 mülyarı uzun vadeli, 2,3 
milyarı ise kısa vadeli. Kısa vadeli borç
ların yekûnu yüzde 12,5\ür. Dış borcun 
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gayri safî millî hâsılaya nispeti yüzde 
35. Yıllık borç ödemesi 2,5 mülyar dolar. 

1987'de borç miktarı 38 milyiar do
lara çıkmış. Bunun içine Dresdner hesa
bı dahildir. Dresdner hesabını düşerse
niz, 36 milyardır bu; ama Dresdner he
sabı de Türkiye'nin hesabıdır. Orta ve 
uzun vadeli borçlar 23,5 m)İlyar dolar 
olmuş, kısa vadeliler 14,9 milyar olmuş, 
kusa vadelilerin payı yüzde 38,4 olmuş. 
Dış borcun gayri safî millî hâsılaya nis
peti yüzde 63,5 olmuş. Binaenaleyh, dış 
borcun gayri safî m'illî hâsılaya nispeti1 

Brezilya'da dahi bu kadar yüksek değil
dir. Breziilya dünyanın en. borçlu .memTe-
•k'dlJi; Brezilya'da bu yüzde 42 yüzde 43 
civarında; biz yüzde 65'i bulmuşuz Bu 
bir alarmıdır, alarm beyler, alarm... 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Neyi hallettik diyorsunuz? İşte her 
şeyimiz var... Neyi hallettik diyorsunuz. 
Her şeyiniz varsa, işte bu rakamın için
de • onlar; yarın bunları ödeyeceksiniz. 
Kışla vadelilerin nispetü yüzde 38,4. Kısa 
vadeli borca güven olmaz; yarın, «ödeyin» 
derler, Ödeyemezsiniz, Türküye Cumhu
riyeti Devleti sıkıntıya girer. Zannediyor 
musunuz ki, dünyanın siyasî konjonktü
rü böyle gidecek? Bir gün gelir, işte, bu
radan sizli sıkıştırırlar; siyasî taviz ver
mek mecburiyetinde bırakırsınız ülkeyi. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — 
özal'a güven, gerişlini merak etme sen. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Ben şunu dile getiriyorum : Kısa va
delilerin payı yüzde 38,4; yıllık borç 
ödemesi 5,5 milyar; her sene 5,5 milyar 
borç ödeyeceksiniz. Yıllık borçların yıl
lık döviz kazancına nispeti de yüzde 42. 
Kazandığınız dövizlerin yüzde 42'slni de 
borca vereceksiniz. 

— va 
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1988'de 5,9 milyar dolar, 1989\la 6,2 
milyar dolar borç ödeyeceksiniz. Simidi, 
1983te ödenen borç miktarının iki iki-
buçuk mlisl'ini ödeyeceksiniz. 19891da, iç 
ve dış borç olarak. Bir de iç borçları
nız var, 4,5 - 5 trilyon nispetine çıkmış. 
tç ve dış borçların bütçeye nlispeti yüz
de 65'lerin üstüne çıkıyor. Yani bütçe
nizin yüzde 65'ini iç ve dış borç olarak 
ayırırsanız, ancak yetiyor. Borç batağı
na girmişsiniz, borç tuzağına girmişsiniz; 
Türkiye, borç batağına ve borç tuzağına 
girmiştir. (DYP ve SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bununla övünmek mümkün değil. 
Bu, ülkenin başına büyük sıkıntılar çı
karabilir, sizin başınıza da büyük sıkın
tılar çıkarabilir. Ben burada bunun cid
diyetine işaret ediyorum. 

Türkiye'min en önemli meselesini çö
zülmüş gibi göstermek ve siz merak et
meyin her şey iyidir şeklinde milleti bir 
yanılgıya sevk etmek, fevkalade yanlış
tır. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
îyid'ir, iyidir. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — tşte her şey bulunuyor veya her 
şeyin bulunması çok iyi. Yalnız, dikkat 
ediniz, o bulunan şey neyle bulunuyor? 
Borçla bulunuyor; dolar başına 200 lira, 
250 lira sübvansiyon vermek suretiyle 
bulunuyor. Onu kim kullanıyor? Lüks 
'ithalat mallarından bahsediyorum; onu, 
kullanan kullanıyor! O 200 lira sübvan
siyonu kim veriyor? Kullanmayan ve
riyor. Buradaki adaletsizliklere de naza
rı dikkatinizi çekerim. (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin 
ihracatı, bakınız ne? Şimdi, bu hükümet 

, programı dokümanında, bazen 1979 baz 
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alınıyor, bazen 1980 alınıyor, bazen 1982 
alınıyor; yani, hangi çeşit işe geliniyor
sa onlar almıyor. 1983 yılında Türkiye' 
nün ihracatı 5 milyar 727 milyon dolar, 
1984*te 7 milyar 133 milyon dolar, 
1986'da 7 milyar 456 milyon dolar, 1980 
yılında 2 milyar 910 milyon dolarlık İh
racat yapılmış. 1979 ila 1986'yı veya 
1980 ile 1987'yi kıyaslamak yanlıştır. 
Henüz 1987'yi bilmiyoruz, 1987 bir çık
sın, 1986 yılı rakamları elimizde var. 
1983 ile 1987'ıyi kıyaslayalım, doğrusu 
bu. 1980 ile 1983 yılları arasındaki İh
racat artışı yüzde 96, yani 1980'den 
1983'e İhracat yüzde 96 artmış. 1983 ile 
1986 arasındaki ihracat artışı yüzde 
30, yani 5 milyar 727 milyon dolardan 
7 milyar 456 milyon dolara çıkmışsınız. 
Üç sene içinde yaptığınız bu; yüzde 30. 
Doların satın alma gücünde meydana 
gelen eksilmeyi dikkate1 alırsanız, ıbu yüz
de 20'lerden aşağı değildir. Binaenaleyh, 
1983'te yapmış bulunduğunuz (ihracatın 
dolar gücü bakımımdan satın alma gücü 
ile 1986'da yapmış bulunduğumuz ihra
catın dolar gücü bakımından satın alma 
gücü 'arasımda büyük bir fark yoktur. 

Evet, ıböyle olup olmadığının da bu
radan açıklanmasını istiyoruz ve bir şe
yin daha açıklanmasını istiyoruz; 1983' 
te bir dolar elde etmek için Türkiye ne 
kadar mal satıyordu, 1986'da aynı do
ları elde etmek için Türkiye ne1 kadar 
mal satıyor? Onun da açıklanmasını is
tiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu ihracatın 
bünyesine bakalım. Bu ihracatım bünye
sinde ne var? 1 milyar 842 milyon do
larlık tekstil var; yani daha çolk, bunlar 
pamuktur. 'Pamuk üzerine, 400 - 500 mil
yon dolar deri var, deri mamulleri var. 
Sonra, 1 milyar dolara yatkın demir - çe
lik var,; Tabiî bunları üç kalemde topla-
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dığınız zaman «sanayi mamulü» dediği
miz mamullerin hemen yüzde 50'si gi
diyor orta yerden. Yani, «Üçbim kalem 
mal ihraç ediyoruz, bu kadar sanayi ma
mulü satıyoruz» diyorsunuz ya, bunun 
yüzde 50'si üç kalemdir; tekstildir, deri 
mamulleridir, demir - çeliktir; ama Tür
kiye 1 milyar dolarlık demir - çelik ih
raç ediyor, 1 milyar dolarlık da de
mir - çelik ithal ediyor. Bunun neresi 
övünülecek ıbir durum? Binaenaleyh, ih
raç rakamınızdan da 1 milyar dolar, it
hal rakamınızdan da 1 milyar dolar 
düşeceksiniz, gerçek ihraç rakamınızı 
öğrenmek istiyorsanız. Bu, reeksport-
tur reeksport. (DYP şiarlarından alkışlar) 

'Şimdi, 'burada sanayi mamulü ye
kûnu elektrik makinesi vesaire, - 1986 
yılını söylüyorum - 400 milyon dolardır. 
Koskoca Türkiye 400 milyon dolarlık 
makine satıyor, hepsi bundan ibaret. 3 
milyar dolarlık da alıyor. Böyle Tür
kiye1 olmaz. Türkiye, sanayi malı sata
bilen bir Türkiye olmalıdır. Sattığınız, 
sanayi malı falan değil; sattığınız doğru
dan doğruya pamuğa dayalı ve tarım 
ürünlerine dayalı 'bir maldır. 

Diyorsunuz ki, «1983 senesinden 1986 
senesine yüzde 70 - 80 sanayi ürünlerini 
artırdık veya tarım ürünleri yüzde 20, 
sanayi ürünleri yüzde 80'dir.» Nüfusu
nun yüzde 551, çalışan nüfusunun yüzde 
55'i tarımda yaşayan bir ülkede bu, övü
nülecek ıbir durum da değildir; çünkü, 
eğer tarımdan nüfus çekebiliyorsanız, 
evet bunu anlarım. Netice itibariyle siz 
burada likrar ediyorsunuz ki, köylü fü-
karalaşmaya devam ediyor. Evet, çün
kü bu ülkenin nüfusunun yüzde 55'i, 
çalışan nüfusun yüzde 55'i gelirin an
cak yüzde 19'unu alıyor; Türkiye'nin 
hadisesi burada. 
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İthal ettiğiniz kalemlere de baktığınız 
zaman görüyorsunuz Jeti, ithal edilen ka
lemler petroldür, o da 2 m'ilyar dolar
dır. Petrol faturası düşmeseydi 4 mülyar 
dolar olacaktı, ithal ettiğimiz kalem da
ha çok malkinıedlir ve ithal' ettiğiniz ka
lem ıgübre hammaddesidir ve gübredir. 

öyleyse, Türkiye petrol aramalıdır, 
petrol bulmalıdır. «Efendim, Bulgaristan' 
dan elektrik alıyorduk..» Sovyetler'den 
de gaz alıyorsunuz; aynı şeydir. (DYP sı
ralarından gülüşmeler). Güney Afrika' 
dan da kömür alıyorsunuz; aynı şeydir. 
Netice itibariyle enerji alıyorsunuz. Tür
kiye, kullandığı enerjinin yüzde 42'sini 
alıyor, yüzde 42'sini. Bulgaristan'dan 
enerji alma hadisesi şudur: Avrupa'nın 
bütün enterkonnekte şebekeleri birbirine 
bağlıdır. Gece - gündüz farklılıklarından 
faydalanılır. Burada erken akşam olur, 
orası gündüzdür, oradan buraya elektrik 
nakledilir. Burada geç sabah olur, bura
dan oraya nakledilir. Bu, sıfır bazına da
yanan bir iştir; ama, sonradan Türkiye 
mecbur oldu elektrik aldı. Elektrik alınır, 
satılır kömür gibi, gaz gibi, petrol gibi. 
Bu enerjidir. 

Türkiye'nin esas meselesi, Bulgaris
tan'dan elektrik alıp almama meselesi de
ğil. Türkiye, bugün kullandığı enerjinin 
yüzde 42'sini dışarıdan alıyor. Gelin, yüz
de 42'ye bir çare bulun; Türkiye, kömür
lerini kullansın, Türkiye yeniden kömür 
kaynakları bulsun, Türkiye petrol kay
nakları bulsun, Türkiye gaz bulsun da bu 
yüzde 42'yi azaltın. Bu istikamette neler 
yaptığınızı gelin burada söyleyin. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar). 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Sen ne 
yaptın? 

BAŞKAN — Sürenizin bitimine 10 
dakika kalmıştır efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU l(Nevşehir) — 
Çeyrek geçe konuşmaya başladı. «10 da
kika» ne demek? (DYP sıralarından «15 
dakika var» sesleri). 

SÜLEYMAN DEMIREL (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, şimdi burada 
Türkiye'nin en önemli meselelerinden bi
risi ki, en Önemli meselelerinden birisi, 
bu viabilite hadisesidir; ihracat ve itha
lat meselesidir. Hemen şunu söyleyeyim 
ki, Türkiye 11-12 milyar ithalatla da bir 
yere varmaz. Yani, 10 milyar ihracat, 11 
milyar ithalat; bunlarla bir yere vara
mazsınız. Bu rakamlar Türkiye'nin ra
kamları değil; Türkiye bunlara sığmaz. 
Belçika gibi bir memleketin 100 küsur 
milyar dolar ticaret hacmi var. Eğer ileri 
memleket olmak isliyorsak, ithalatı da 
büyüteceksiniz; ithalat büyümeden de bir 
yere varamazsınız. Yani, ödemeler denge
sini, ithalatı sabit tutmak suretiyle azalt-, 
mak falan bunlar kalkınma yolları değil
dir. 

«Ne yapal.m?» diyorsunuz? Gelin, sa
nayi mamulü yapın. Çalı ucundan sürük
lenmez; yatırıma, onun neticesinde üre
time dayanmayan bir ihracat politikası
nı yürütemezsiniz. Yüksek fiyat ver, pi
yasa da onu takip etsin... Bu şuna benzer; 
bir tren lokomotifi var, arkasına vagon
lar takmışsımz; vagonların bağlan o ka
dar hafif ki, yarı yolda vagonun birini, 
biraz sonra öbürünü, daha sonra öbürü
nü... Bir istasyona vardığı zaman loko
motif bakıyor, arkada vagon kalmamış. 
Takip etmez şeyiniz. Yani, sadece ticaret 
bazında bir kalkınmayı yürütemezsiniz. 
Dönün plana, dönün planlamaya. Evet, 
Türkiye'de devlet olarak çok şey yapma
yabilirsiniz; ama sanayiye dönün, sanayi 
kurulmasına dönün. 

«Sanayi kompetitive olmalı» yani re
kabet gücü olmalı; tamam. Rekabet gü
cü olan hangi sanayii yapabilecekse onu 
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koyalım; bu da tamam; ama bunları ya
palım. Bırak yapsın, bırak geçsin; yap
maz. Bugün sanayinin en büyük sıkıntısı, 
para; yüzde 50 faiz, yüzde 70 faiz. Yüz
de 70 faiz ile kimse yatırım falan yapa
maz. Kaldı ki, devlet, piyasadaki para
nın en önemli müşterisi olmuş. Siz, sanı
yor musunuz ki, 160 tane fon kurmak su
retiyle kaynak yaratıyorsunuz? Hayır! 
Sadece, şu bardaktaki suyu başka bar
daklara döküyorsunuz; su bu kadar. 'Bu
nu artırmak lazım. 60 milyar dolar gay
rî safî millî hâsılayla ne yapsanız, ne ka
dar yapsanız, 250 tane de fon kursanız, 
alacağınız para bellidir; bu 60'ı çoğalt
maya bakın. Fon kurmak kaynak yarat
mak değildir. Fon kurmak, bütçenin şu 
faslına koyacağınız faslı, «Fon kurdum» 
deyip, oraya koymaktan ibarettir, oraya 
akmasını sağlamaktan ibarettir. Oraya gi
den paraları azaltırsınız, bunun başka bir 
yolu yoktur, bunun hiçbir ekonomik ma
nası yoktur. Kendi kendinizi aldatmayı
nız fon kurarak veya işte Karakaya se
nedi çıkardık... 88 liraya sanayie, endüst
riye elektrik satıyorsunuz. 

Binaenaleyh, o senede siz kâr vermi
yorsunuz, faiz veriyorsunuz ve elektriğin 
fiyatını da siz tespit ediyorsunuz. 88 lira
ya elektrik alan bir sanayi olmaz, yüzde 
70 faizle para alan bir sanayi de olmaz. 
«Efendim, ne yapalım, daha az faizle mi 
verelim?» Daha az faizle falan verin di
yen yok size; indirin enflasyonu, indirin 
enflasyonu; hadise budur. 

Efendim, daha önce tasarruf sahiple
ri ezilmiş... Tasarruf sahipleri şimdi daha 
çok eziliyor, çünkü, tasarruf sahiplerine 
verdiğiniz faiz yüzde 50 diyelim. Bun
dan devlet olarak yüzde 10-12 kesiyor
sunuz, kalıyor yüzde 35-38. Gerçek enf
lasyon yüzde 60. Bugün verdiğiniz faizler 
reel faizler değildir, bunların hiçbirisi ta-
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sarruf sahibinin parasını korumuyor za
ten. Bunlar çıkmazdır; söylediğiniz şeyler 
doğru değil. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) -
Biz yıkmışız Türkiye'yi! 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Yıkmışsınız, yapmışsınız; ben size söy-
lediğirm" söylüyorum, gelir burada söy
lerdiniz. 

Enflasyon... Türkiye'nin meselesi enf
lasyondur; durdurun bu enflasyonu. «Na
sıl durduralım?.,» Durdurmayı taahhüt 
etmişsiniz; işte 1983 yılı 'beyannameniz 
ve hükümet programınız. Burada «İlk 
hedefimiz aşırı enflasyonu kontrol altına 
alarak, dargelirlinin belini büken pahalı
lığı Önlemek için fiyat artışlarım yavaş
latmaktır. Aşırı enflasyonun olduğu her 
ülkede gelir dağılımı hep fakirin, darge
lirlinin aleyhine gelişmiştir» diyorsunuz. 
Bu doğru mu?.. (DYP sıralarından «Doğ
ru, doğru» sesleri). Hayır, hayır, ben bu
radan cevap verilsin istiyorum. Aşırı enf
lasyonun bulunduğu her ülkede enflas
yon dargelirlinin aleyhine mi gelişmiştir?. 
Evet gelişmiştir; bu doğru. Bu doğru ise, 
o zaman Türkiye'de, hem aşın enflasyon 
olacak, hem dargelirli ezilmemiş olacak... 
Buna Kristof Kolomb'un yumurtası der
ler! Böyle şey olmaz. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu söylediğiniz doğru; bakın, bir doğ
ru daha var burada; diyorsunuz ki: «Enf
lasyonu yüzde 1 Oların altına indirmedik
çe gelir dağılımını düzeltemeyiz.» Evet, 
bugün Türkiye'de gelir dağılımı şudur : 
Birinci 10 milyon: 200 dolar; ikinci 10 
milyon : 400 dolar; üçüncü 10 milyon : 
600 dolar; dördüncü 10 milyon : bin do
lar; beşinci 10 milyon: 3 bin doların üs
tünde... Hindistan gibi kazan, Belçika gi
bi yaşa!.. Götüremezsiniz bunu! '(DYP sı
ralarından ilkışlar). Buna götüremezsi
niz. 
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Kararnamenizde sabit: Türkiye'nin 5 
ilinde 380 dolar gelir dağılımım siz de ka
bul ediyorsunuz ve yüzde 10'un altına in
dirmeyi taahhüt etmişsiniz. Ne olmuş 
taahhüdünüz? Yüzde 50'ler civarında ol
muş. Nasıl izah ediyorsunuz şimdi? «Efen
dim, büyüdük de, şöyle oldu da, böyle 
oldu da...» 1965 - 1971 arasında da Tür
kiye yüzde 7 büyüdü; niye enflasyon ol
madı? Şimdi diyorsunuz ki : «Efendim, 
şükredin halinize; başka kalkınan mem
leketlerde yüzde 100.» Kötü, emsal ol
maz; doğruyu yapın, doğruyu. Başkala
rıyla kendinizi ibra etmeye kalkmayın; 
Türkiye'ye yapın. 

«Efendim enflasyon inmez...» 19/4'te 
enflasyon yüzde 29; 1975te yüzde 10... 
Niye inmesin? Nasıl indirileceğini burada 
söylüyorsunuz. Burada söylediğiniz şey
ler doğrudur; yani bu beyannamede söy
lediğinizi nasıl indirecekseniz; alt alta 
yazmışsınız; bunların hepsi doğru. Bun
ların hiçbirisini yapmamışsınız'ki... (DYP 
sıralarından alkışlar). Yapmamışsınız. 

Burada Sayın Başbakanın bir beyana
tı var. Beyanat 1 Mart 1984 tarihlidir, 
TRT'ye verilmiştir: «Biz işçinin, çiftçi
nin, memurun ve esnafın hakikî dostu
yuz.» (ANAP sıralarından «Doğru, doğ
ru» sesleri). 

Deyin, deyin, «doğru» deyin; arkası 
geliyor çünkü... «Para basarak milletin 
gözünü boyamak niyetinde değiliz. İşçi
nin ve çiftçinin menfaatini gerçekten gö
zeten ve hakikî dost olan hükümetler pa
ra basmayarak enflasyonu dizginlerler, 
mesuliyetsiz idareler ise, para basarak 
enflasyonu azdırırlar...» Doğru mu?.. 
(DYP sıralarından «Doğru» sesleri). 

Bakınız, enflasyon için ne diyorsu
nuz : «Enflasyon, dargel'irlinin belini bü
ker» diyorsunuz hükümet programınız-
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da... Zapta geçmiş, Meclis zaptıdır. «Es
nafın raflarım boşaltır, gelir dağılımım 
bozar». 

1983 seçiıp beyannamenizde bir şey 
daha diyorsunuz; «Komünizme, bölücü
lüğe, aşırı cereyanlara davetiyedir enflas
yon» diyorsunuz! Ya bu söyledikleriniz 
doğru, ya yaptığınız yanlış. Bu söyledik
leriniz doğru ise yaptığınız yanlış. Peki 
şimdi ne diyorsunuz: «Enflasyonu makul 
seviyelere indireceğiz...» Kim inanır size; 
kim inanır makul seviyelere indireceğini
ze? (DYP ve SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından, «Mil
let inandı» sesleri). 

Millet inandı falan değil, yüzde 36'dır 
aldığınız rey; sebeplerini de söyledik. 

Milyonları, inim inim inleten pahalı
lığın altına, soktunuz; köylü perişan oldu, 
işçi perişan oldu. (ANAP sıralarından 
«Köylü zengin oldu» sesleri), işçi bugün 
sokaklara dökülmüyorsa, vatanperverli-
ğindendir. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gü
rültüler). 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Davetiye mi çıkarıyorsun? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Dikkat edin, bu enflasyonla Türkiye' 
yi götüremezsiniz, işçinin, 100 lirasının 
30 lirası bir hafta zarfında gitmiştir. Me
mur perişan oldu. Köylünün sattığı ucuz, 
aldığı pahalıdır. Her şey, girdiler, 11 defa 
arttı; köylünün, sattıkları ise, 5 - 6 defa 
arttı. Binaenaleyh, bu şartlar altında, 
Türkiye'de huzuru, sükûnu sağlamakta 
sıkıntılar vardır; enflasyonu durdurma
dıkça, ekonominin diğer dallarında bir 
yere varamazsınız. Enflasyon ekonominin 
hastalığıdır. Bu 'hastalık... (ANAP sırala
rından gürültüler). 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — 1980'de yüzde kaç
tı? 
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SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Onları da konuşuruz da; şimdi hükü
met programını sunan ben değilim, hü
kümet programını sîz sunuyorsunuz, biz 
kritik ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, üç beş cümle 
de eğitim ve konut üzerinde söyleyece
ğim... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Sayın Başkan, vakit doldu. (DYP ve 
SHP sıralarından «Müdahale edin Sayın 
Başkan» sesleri). 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Yok işte, iki saate kıstırdınız, yani iki 
saatlik bu kadar oluyor. 

Eğitime ayırdığınız paralar - gerek gay
ri safi millî hâsıladan, gerekse bütçeden -
azalmıştır; bütçenin yüzde inerinden 
yüzde 8'lerine düşmüştür. Sağlığa ayırdı
ğınız paralar yüzde 4'lerden yüzde 2,5' 
lara düşmüştür. Bunun yüzünden de 600 
bin çocuk üniversite kapılarını zorlar. Şe
hirlerde, sınıfları yüz kişi olan ortaokul
lar, liseler vardır, üç tedrisat yapan okul
lar vardır, bir tahta sıra bulamayan tek 
derslikli ilkokullar vardır. (SHP sırala
rından «Öğretmen?..» sesleri). 

Öğretmen, günlük hayatını idame etti
rebilmek için, öğretmenliğinin dışında, 
dışarıdan birkaç kuruş para kazanmak 
için, şerefiyle yaşayabilmek için, birta
kım tedbirlerin içerisine girmek duru
mundadır. 

Gelin, Türkiye'nin büyük meselelerin
den birisi olan, üniversite kapılarını zor
layan bu 600 bin gence imkânlar bulun. 
Hepsine bulun. Bir kısmına, «Sen bu ka
pıdan içeri girebilirsin...» bir kısmına, «gi
remezsin...» Türkiye'nin esas büyük me
selesi bu. Bunlara çare bulun. Dört sene 
zarfında üniversitelerde ve yüksekokullar
da öğretim üyesinin sayısı yüzde 4 art
mış, öğrenci sayısı yüzde 60 artmış, 20 

kişilik sınıflar 30-32 kişiye çıkmış; daha 
doğrusu, bir öğretmene düşen nispet bu 
kadar artmış. Bunlara çareler bulun ve 
yükseköğretime giden çocuklardan, 60 
bin lira burs verip 100 'bin lira harç al
mayın. Bunlar yanlış şeylerdir ve üniver
siteler rahatsızdır. 

BAŞKAN — Süre tamamlanmıştır 
efendim. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
Gelin, üniversitelere ilim hürriyeti geti
rin. Üniversiteleri hür olmayan bir mem
lekette, yaratıcılık bekleyemezsiniz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Üniversiteye eskiden de giremi
yordu. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Sözlerimi tamamlayayım. 

Üniversiteye giremiyor, ülke çocukla
rının dörtte üçü yine giremiyor... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Eskiden, terörden giremiyorlardı. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Konut meselesi de şudur: «Biz 600 
biri konut yaptık, bu 600 bin konuta kre
di verdik» demenin bir anlamı yoktur. 
Bu ayırdığınız paralarla, bu konutlar ta-
mamlanamaz. 6 milyonluk kredi ile 20 
milyonluk bir konutu yapmak mümkün 
değildir; 14 milyon farkı kimse bulup da 
verebilecek durumda değildir. Bu konut 
kooperatiflerinin büyük bir kısmı yarın 
devletin karşısına gelecek, daha yeni tril
yonlar isteyeceklerdir. Esasen, Türkiye 
konut yapmamış değil ki; Türkiye 4 tane 
plan devresinde 2 milyon 669 bin konut 
yapmış. Türkiye, 1979'da ne kadar konut 
yapmışsa, 1986'da da o kadar, konut yap
mıştır. iBinaenaleyh, bunlar Türkiye'de 
yapılmayan şeyler değildir; ama büyük 
bir tehlike ile karşı karşıyasınız. 

Ayrıca, şehircilik .meselesine de dik
katinizi çekiyorum. Şehircilik meselesine' 
hiç dikkat etmeden yapılacak işler, hata-
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dır. Türkiye'de tmar ve İskân Bakanlı
ğının ortadan kaldırılması, Köyişleri Ba
kanlığının ortadan kaldırılması, Kültür 
Bakanlığının ortadan kaldırılması, Genç
lik ve Spor Bakanlığının ortadan kaldırıl
ması büyük hatadır. Bunlar Türkiye'nin 
fevkalade önemli işleri idi. Bunları ikin
ci plana atmakla, mesele var, sorun var; 
ama sahibi yok durumuna getirmek fev
kalade yanlıştır. 

Değerli milletvekilleri, söyleyecekle
rim bundan ibaret değildir; ama herhal
de, tahmin ettiğim kadarıyla, bu kadarı 
da epey tartışmaya se*bep olacaktır. 

Yapmak istediğim şey, ülkenin büyük 
meselelerini analitik bir biçimde hepini
zin gözü önüne koymaktır. Kimseyi kö
tülemek hevesim değilidır, maiksadım da 

/. — Başbakan Turgut Özal tarafın
dan kurulan Bakanlar Kurulu Programı
nın görüşülmesi (Devam) 

BAŞKAN — Hükümet programı üze
rindeki görüşmelere kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Erdal İnönü' 
nündür. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
ayakta alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖ
NÜ (tzmir) — Sayın Başkan, sayın mil-

değ'ildir; sadece, birtakım yanlışlar var, 
maksadım bunları düzeltmektir, birtakım 
doğrulan ortaya koyabilmektir ve mille
timizin ve memleketimizin yararına ola
cak her şeyin tartışılarak bulunabileceği 
kanaatindeyim. Bu zeminin hür tartışma
nın en güzel müessesesi olarak ayakta 
durmasını diliyorum. 

Cenab-ı Allah'ın milletimize, memle
ketimize yardımcı olmasını niyaz ediyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, söz 
sırası Sosyaldemokrat Halkçı Partidedir; 
ancak, konuşmanın bölünmemesi nede
niyle, birleşime 13.30'a kadar ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 12.10 

letvekilleri; hükümet programı üzerinde, 
Anamuhalefet Partisi Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sun
mak üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

İlk defa söz aldığım XVIII inci Dö
nemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çalışmalarının milletimize hayırlı olma
sını dilerim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, üç gün önce 
burada dinlediğimiz, Sayın Özal'ın oku
duğu hükümet programı, en büyük özel-

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 13.30 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mustafa Sarıgül (İstanbul) 

BAŞKİA'N — Sayıri milletvekilleri, 4 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 
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ligi, göz boyamak olan bir iktidarın ikin
ci dönemine girdiğini gösteren bir belge 
idi. 

Daha başlangıçta, 29 Kasım seçim
lerinin sonuçlarını anlatırken Sayın Özal, 
istatistiksel verilerin ne kadar çarpıtıla-
bileceğinin güzel bir örneğini verdi. Mec
liste grubu bulunan partilerin bütün yurt
ta aldıkları oyların toplamı yüzde 80,2* 
dir. Bundan, tarafsız olan herkesin çıka
racağı sonuç ise, kalan yüzde 20 oranın
daki oyların, Meclise, doğrudan doğruya 
yansımadığı şeklindedir. Demek ki, 5 
milyon kişiye yakın oy sahibi vatandaş
larımızın oylarını istedikleri şekilde de
ğerlendirmek için, bu seçim yasasını de
ğiştirmek gereklidir. Yüzde 10 veya yüz
de 20 oranında bir oy kaybından çıkan 
sonuç acaba bu değil midir? Sayın özal 
ise, bundan, bambaşka bir sonuç çıkardı. 

Yüzde 10, yüzde 20 oranında, bu 5 
milyona yakın vatandaşın oyunu, daha 
doğrusu vatandaşların kendilerini yok 
sayıyor. Bu şekilde, yüzde 80'i 100 ka
bul ederek bir hesap yapıyor ve bu he
saba göre ANAP'ın oylarının 1983'ten 
beri hiç düşmediğini iddia ediyor. Aynı 
mantıkla çok daha ileri gidebilirdi; ör
neğin, çoğunluğu kazanmayan partilere 
verilen oyları yok sayarak, kendi oyla
rını yüzde 100'e çıkarabilirdi. (SHP ve 
DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Bu kandırmacalarla Sayın özal, as
lında, Seçim Yasasındaki çok haksız ya
pıyı maskelemeye çalışıyor. 

Bir yerde de, «Seçim sistemindeki 
barajlar 1983'te de vardı, biz sadece ufak 
değişiklikler yaptık» diyor. 

Bütün bu sözler nafiledir; durum mey
dandadır : 29 Kasım seçimlerinde ANAP, 
yurt çapında yüzde 36 oy oranıyla, Bü
yük Millet Meclisinde yüzde 65 oranında 
milletvekilliği kazanmıştır. Oysaki, 1983 
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seçimlerinde yüzde 45 oy oranıyla yalnız 
yüzde 53 oranında milletvekilliği kazan
mıştı. Şimdi, yüzde 45 ile yüzde 53 farkı 
ile, yüzde 36 ile yüzde 65 farkını bir kar
şılaştırın... Farkın bu kadar büyümesi, 
işte, Sayın Özal'ın sözünü ettiği o ufak 
değişikliklerden kaynaklanıyor ve bugün 
varılan sonuç, nispî temsilden iyice uzak
laşmış olduğumuzu gösteriyor; bu açık
tır. Vatandaşların oylarına bu kadar az 
değer veren, oylar arasında bu kadar 
eşitsizlik doğuran bir seçim sistemi, is
tikrarı sağlayacağız bahanesiyle yaratıla
maz. 

Seçim sisteminin bütün fertlere eşit 
haklar tanıdığı, aynı şekilde uygulandığı 
sözleri de, göz boyamadan başka bir şey 
değildir. Herhalde, Seçim Yasasına, «Oy
lar nasıl çıkarsa çıksın ANAP kazanmış 
sayılır» diye bir hüküm konulacak de
ğildi. (SHP sıralarından alkışlar) Bu ya
sanın yapısı, vatandaşlar arasında eşitsiz
lik yaratmaktadır. 

Son seçimlerde partilerin aldıkları oy
larla, seçilen milletvekilleri sayılarını kar
şılaştırdığımızda, her partiden 1 millet
vekilinin kaç oyla seçildiğine baktığımız
da, bu çarpıklığı daha iyi görüyoruz. 
ANAP'ta 30 bin oya 1 milletvekili düşer
ken, SHP'de 60 bin oya 1 milletvekili, 
DYP'de ise, 78 bin oya 1 milletvekili düş
mektedir. Bu kadar eşitsizlik kabul edi
lemez. 

Seçim Yasası ilk fırsatta partilerarası 
bir komisyonda ele alınmalı ve makul 
bir nispî temsil sistemi kurulmalıdır; ama 
bu arada, şimdiki iktidarın ancak yüz
de 36'lık bir oy oranına dayandığını, kar
şısında ise yüzde 64'lük bir muhalefet 
çoğunluğu bulunduğunu hiç unutmama
lıyız. özellikle Sayın özal'a, temel yapı
da yeni düzenlemeler öngören Anayasa 
değişikliklerine girişirse, böyle bir düzen-
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lemeyi muhalefetin katkısı olmadan yü
rütemeyeceğini belirtmekte yarar görüyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal bir 
seçim konuşması üslubunda hazırladığı 
program sunuşunda, oylarının 1983'teki 
yüzde 45'ten şimdi yüzde 36'yaA düşmüş 
olduğunu unutturmak için, «Anavatan 
Partisinin 'bütün yurt sathında desteklen
diğimi» söylüyor; ama bu yüzde 36'lnk 
desteği nasıl sağladıklarını açıklamıyor; 
bunu da 'ben 'belirteyim: Bütün devlet 
olanaklarını ANAP için seferber ederek; 
'her yerde Fakir Fukara Fonunu seçim 
süresince tam bir partizanlıkla kullana
rak; muhtarları, ANAP'a oy verilmesini 
•sağlamak için açıkça çalışmaya zorla
yarak; devlet hizmetlerini önce ANAP'a 
oy veremlere götürüleceğiııfi Sayın Başba
kanın ağzından ifade ederek; TRT'de 29 
Kasım tarihinden aylarca önceden başla
yarak, sürekli, tek taraflı, iktidar propa
gandası yaparak... Bütün bu davranışları 
açıkgözjülük diye nitelendirenler olabilir; 
ama işin doğrusu 'böyle değildir. 

'Böyle davranışlar yakın geçmişte de, 
Örneğin 1957 seçimlerinde de yaşanmış
tır; ama 'bu davranışlar Türkiye'de de
mokrasinin yerleşmesine hizmet etme
miştir. Geçirilen birçok acı deneyden 
sonra, seçim döneminde TRT'nin ve bü
tün . devlet olanaklarının iktidar partistt 
lehinde eşitsizlik yaratacak şekilde kulla
nılmasını engelleyen yasalar çıkarılmıştır 
ve sağlıklı seçim 'imkânları 'bu şekilde 
kurulabilmiştir; ama ne yazık ki, Ana
vatan Partisi, iktidarında, yeniden, o sa
klat açıkgözlülük zihniyetini ortaya çıkar
dı. 'Simdi tekrar, bütün partilere eşit ola
nak tanıyan bir seç/im sistemini kur
mak için uğraşmak zorundayız. Bu uğra
şın yıllarca sürmemesini diliyorum. XVIII 
ineli Dönemde, partilerarası bir uzlaşma 

ile partiler arasında eşitliği ve devletin 
tarafsızlığını getiren bir seçim yasasına 
kavuşa'bilmemüzi içtenlikle dilliyorum. 
Çünkü .açıkça söyleyeyim, böyle bir ya
sanın düzenlediği seçimleri gelenek hali
ne getirmezsek ,'bahsettiğim nispî temsi
le uyan dürüst bir yasanın düzenlediği 
seçimleri gelenek faaline geçirmezsek, de
mokrasimizi yaşatamayız. 

Sadece, «Kavga istemiyoruz» demekle 
kavga 'önlenemez. (Hele, kavga istemiyor 
görünerek, karşı tarafın 'haklarını türlü 
manevralarla ortadan kaldırmaya, elle
rinden almaya çalışırsanız, kavga mut
laka çıkar ve çok da şiddetli olur (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri, 
elimiizdeki Hükümet programı, önümüz-
dekfiı dönemde nelerin yapılacağını anla
tan, ileri sürülen 'hedeflere nasıl varılaca
ğını ıgösteren bir program değildir; bü
tün yaptığı, geçmiş dört yılda Birinci 
özal Hükümetinin yaptıklarını abartarak 
ve batta tamamen tersine çevirerek an
latmak ve Ibundan sonra da bu yolda 
devam edeceğiz demektir. Onun içte, 
ıgeçmiş iktidar yıllarını birlikte, değerlen
dirmemiz gerekmektedir. 

1983 seçimlerinden sonra göreve baş
layan tBirinci özal Hükümetlinin iki te
mel hedefi olmalıydı; Demokrasiyi ye
niden ülkemizde kurmak, ekonomiyi enf
lasyondan kurtarıp sağlıklı bir büyüme 
ve hakça 'bölüşme sağlamak. Nitekim, bu 
iki hedefe hükümet programında değini-
mişti; ama dört yıllık iktidar boyunca 
bu hedeflere erişmek şöyle dursun, hal
kın 'baskısı ve muhalefetin öncülüğü ile 
demokrasi alanında kaydedilen sınırlı bir 
gelişme dışında »iktidarın, gösterilen bu 
hedeflerin adını anmaktan korkar oldu
ğunu ıgördük ve buıgün yeni (iktidar dö
nemi başlarken ,artık bambaşka hayaller
le avutulduğumuzu görüyoruz. 
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Sayın ©aşkan, saym milletvekilleri, 
gerçeklere gözümüzü kapatmamalım. Va
tandaşların 'bizi seçerken bizden istedik
leri, yeni 'hükümetten 'bekledikleri, hafı
zalarımızda çok taze 'olarak duruyor. 
Son zamların iyice tahrik ettiği feryat
lar, Büyük Meçisin duvarlarını geçerek 
kulaklarımıza geliyor. Bugün en sade va
tandaştan Cumhurbaşkanına kadar her
kesin yeni hükümetten ilik 'beklediği şey, 
hayat pahalılığını önlemesidir, geçim ̂ sı
kıntısına çare 'bulmasıdır, enflasyonu 
kontrol etmesidir ve enflasyonun yükü
nü dargelirli büyük vatandaş kitlesine 
çeklCrmemesidir. 

İkindi temel 'beklenti ise, olağan de
mokratik düzene geçtiğimiz halde, hâlâ 
ortadan kalkmayan, pek çok vatandaşı
mızın tarifsiz sıkıntılara, acılara uğradığı 
haksız uygulamalar ve baskılara artık 
son verilmesi, haksızlıkların olabildiğin
ce tamir edilmesidir; ama hükümet prog
ramında 'bu temel özlemlere karşılık ve
recek hiçbir şey yoktur. 

Sayın milletvekilleri, enflasyon konu
sunda, ANAJP'ın idlört yıl önce okunan ilk 
'hükümet programında daha çok şey var
dı. 'örneğin, «Sosyal adaletçi politika 
uygulamanın, gelir dağılımını iyileştirme
nin anahtarı enflasyonun azalmasıdır» 
deniyordu, «itlk hedefimiz, aşırı enflas
yonu kontrol! altına alarak, dargelirlile-
rin belini 'büken pahalılığı önlemek ficin 
fiyat artışlarını yavaşlatmaktır» denili
yordu. «Aşırı enflasyonun olduğu her 
ülkede, gelir dağılımı, 'hep îfakirin fuka
ranın, dangelirlinin aleyhine gelişmiştir; 
enflasyonu yüzde lO'ların altına indir
medikçe gellir dağılımını düzeltemeyiz» 
deniliyordu. «Hükümet 'olarak, hiçbir za
man, enflasyonla mücadele politikamız
dan taviz vermeyeceğiz; çünkü vereceği

miz her taviz enflasyonun bir puan art
ması, orta direğin aleyhinedir» denliiyor-
du. 

/Başka bir yerde de, «1983 yılının son
larında enflasyonun yüzde 40'a varaca
ğının maalesef anlaşıldığına» işaret edil
mekte ve «'Son üç aylık gidişin önümüz
deki yıl için -o zaman için- ciddî bir 
tehlike teşkil edeceği» belirtilmekteydi. 

Sayın milletvekilleri, bugün, enflas
yon yüzde 60'a varmaktadır. Sayın Özal' 
in hu defa okuduğu hükümet progra
mında 'bugünkü durumun ne olduğu açık
lanmıyor. Sadece, «Enflasyon hedefine 
erişemediğimiz ortadadır» deniliyor ve 
sonra da dört yıl önceki fikirlere, o «Hiç 
taviz vermeyeceğiz» gibi ülkelere hiç uy
mayan özürler ileri sürülüyor. Dört yıl 
önceki program, o zamanki enflasyonun 
ne kadar olduğunu açıklıyordu ve bunun 
ciddî bir tehlike oluşturduğunu söylüyor
du; çünkü, eleştirdiği kusa dönemde, Sa
yın Özal iktidarda değildi. Şimdi ise, ne 
enflasyonun gerçek durumunu açıklaya
biliyor, ne ide o zamanki gibi, yüzde 40' 
in çok üstünde, yüzde 60'lara varan bir 
enflasyon olduğu halde, bunun bir tehli
ke teşkil ettiğinli söyleyebiliyor; çünkü 
bu defa enflasyonun sorumluluğunu ata
bileceği başka insan yok. 

Bugünkü yüksek ve gittikçe 3e yÜk-
selen enflasyonun sorumlusu, Sayın özal 
ve onun politikası; insaf sız, ardı kesil
meyen zamlarla, gittikçe büyüyen bütçe 
açıklarıyla, hesapsız iç ve dış borçlanma
larla, hayalî ihracatlarıyla, şirket kurtar
maları yla, seçim kazanmak İçin malî 
sistemi tahrip eden partizan davranış
larıyla ANAP icraatıdır sorumlu olan. 

IBugün, ülkemizde temel gıda fiyat
ları, temel hizmetler, bunların ücretleri, 
Avrupadaki karşılıklarına yaklaşmış, 'hat
ta bazı alanlarda -elektrik kullanımında 
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olduğu gibi- Avrupa'deki fiyatları geç
miştir; ama asgarî ücret, bütün ücretler, 
bütün maaşlar Avrupadakiilerin çok çok 
(gerisindedir. 

Şimdi, vatandaş yeni hükümetten bu 
temel derde nasıl çare bulunacağını dinle-
nıek istiyordu. Programda, enflasyon ko
nusunda söylenen ise, «Önümüzdeki dö
nemde dışa açılma daha tedrici olacak
tır, bu itibarla., uygulayacağrmız tedbirler
le enflasyonu maikul seviyelere mutlaka 
indireceğiz» ifadesinden ibarettir. Peki 
ama, 1983 öncesinde gene esas olarak Sa
yın Özal'ın sorumluluk taşıdığı ara dönem
deki dışa açılma, herhalde geçirdiğimiz 
son dört yıldakinden daha yavaştı, daha 
tedriciydi," ona rağmen, enflasyon kontrol 
edilemedi; şimdi nasıl kontrol edilecek? 

Biz, seçim1 kampanyasında, muhalefet 
olarak, «iktidara geldiğimizde enflasyonu 
kontrol edeceğiz» dediğimizde, «Nasıl ya-

' pacaksınız? Nasıl yapacağınızı ayrıntıla
rıyla somut olarak anlatmazsanız, ANAP'a 
alternatif olamazsınız» deniliyordu. 

Şimdi, devletin bütün kaynakları, bü
tün istatistikleri elinde olan ve üstelik geç
miş dört yıllık icraatın da sorumlusu oîan 
iktidara soruyorum! : Enflasyonu nasıl 
kontrol edeceksiniz; vatandaşı bu pahalı
lığın yükünden nasıl kurtaracaksınız? Bu
nu somut şekilde açıklamadan, bizden gü
venoyu alamazsınız; hele, vatandaştan hiç 
destek göremezsiniz. (SHP sıralarından 
alkışlar,) 

Dört yıl önceki ilk hükümet progra
mı, enflasyonu nasıl kontrol etmeyi dü
şündüğünü açıklıyordu, pek çok şey söy
lüyordu; Sayın Demire! de onlara değin
di : «Para arzı, ekonominin gelişmesine 
paralel olarak dikkatli bir şekilde kontrol 
edilecek, bütçe açıklarının makul seviyede 
tutulmasına öjtıem verilecek, yatırım poli
tikasında kısa zamanda netice verecek 
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projelere öncelik tanınacak, 'kurtarma ope
rasyonları gibi müdahalelere iimkân veril
meyecek.» 

Sayın milletvekilleri, geçen dört yılda, 
ANAP'ın maliye ve para politikasının o 
zaman ortaya atılan bu ilkelere tam ters 
yönde geliştiğini, söyleyenlerin tam ter
sinin yapıldığını ayrıca açıklamama gerek 
yok sanıyorum. 

Para arzı gittikçe kontroldan çıktı, üs
telik bu doğrultuda yeni yeni yollar bu
lundu; 'bütçe açığı bu yıl rekor seviyede; 
yatırım politikaları ise, ilkelere igöre değil, 
dışarıdan bulunan krediye göre yöneltildi. 

Kurtarma operasyonlarına gelince : 
Bunları en geniş çerçevede; ama iktidarın 
keyfî tercihlerinin belirleyeceği şekilde 
yapmak için özel yasa çıkarıldı. Geçen 
dönemde enflasyonu kontrol etmek ama
cıyla ileri sürülen -bütün bu ilkelere hiç 
uyulmadığı için, bu defa artık, ciddi bir 
önlemi herhalde göstermek istemediler. 
Bunu anlıyorum; ama bu, enflasyonu bu 
defa hiç kontrol edemeyeceklerini kabul 
etmekten başka bir anlama gelmez; bu 
tutuim kimseden destek sağlamaz. 

Açıkça 'belli ki sayın milletvekilleri, 
İkinci Özal Hükümeti de enflasyonla baş 
edemeyecektir ve enflasyonun yükünü ge
ne dargelirli vatandaşa, köylüye, işçiye, 
memurumuza, emeklimize, esnafımıza 
çektirmeye devam edecektir. Sadece, ista
tistiklerle oynayarak, kimsenin inanmadı
ğı avutucu birtakımı rakamlar çıkararak, 
eğer başka çare bulamazsa en sonunda 
sorumlu görünen balkanları değiştirerek; 
bütün bu kandırmacalarla, bir yeni döne
mi daha geçirmeye çalışacaktır. Bakın, da
ha bu programda bile, geçmiş dönemde 
işçiye, memura enflasyon üzerinde ücret 
ve maaş verildiğini iddia ediyor; tabiî 
kendi istatistiklerine ve kendi yorumları-
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na dayanarak; alma gerçek durumun 'böy
le olmadığını dargelirli, sabit gelirli vatan
daşımız yaşayarak biliyor. 

Bazı ' istatistikler de ben vereyim, 
hem de insaflı istatistikler! Birinci Özal 
Hükümeti dönemlinde bir işçimin ortala
ma ücretininlin dört yıl önceki 100 lira
sı, bugün 77 liraya düşmüştür; eğer da
ha önceki üç seneyi de göz önüne alırsa
nız, 50 liraya kadar düştüğünü görür
sünüz. 1983 yılında, ortalama ücretiyle, 
bir işçi 6 saat çalışarak bir kilo et ala
biliyordu. 1986 yılında (üç yıl sonra) 
bir kilo et alabilmek için, aynı işçinin 
7,5 saat çalışması gerekiyor. Blir kilo pey
nir alabilmek için, 1983 yılında 4 saat 
yeterken, 1986 yılında 6 saat çalışmak 
zorunda olmaktadır. 

Yaşamın, çalışanlar için - Sayın özal' 
in politikalarıyla - dayanılmaz boyutla
ra ulaştığının başka bir önemli göster
gesi de, kiralardaki artışlardır. 1980'lere 
gitmeden, daha dört yıl önce, yani Sa
yın özal Barbakan olurken, 1983 yılın
da işçii, ortalama olarak 14 günlük ücre
tiyle kirasını karşılayabiliyordu; oysa, 
1986 yılında 26 günlük ücretiyle kirasını 
'karşılanmak zorunda kalmaktadır. Me
murların, çiftçilerin durumu hiç de daha 
iyi değildir. Mutfaktaki yangını mutla
ka söndüreceğim vaadiyle dört yıl önce 
İktidara gelen Sayın Özal, Aralık 1983*te 
30 lira olan ekmeği, bugün 120 liraya, 
kilosu 500 lira olan beyaz peyniri 3 500 
liraya, 800 lira olan bir kii'o eti 3 600 li
raya, kuru fasulyenin kilosunu 225 lira
dan 1 600 liraya çıkararak, yangını sön
dürmek şöyle dursun, Vatandaşın sofra
sını harabeye çevirmiştir. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Durum böyle iken, Sayın özal'ın, 
«Geçmiş dönemde enflasyonun üzerinde 
ücret ve maaş verdik» demesi, sadece 

toundan sonraki dönemde de ne yapaca
ğını gösteriyor; yani enflasyonun üzerin
de ücret ve maaş konusunda işçimize de, 
memurumuza da hiçbir umut vermiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
halkın, hükümet programından ikinci blir 
temel beklentisi de vardı. Dört yıldlır kur
tulamadığımız haksız uygulamaların, va
tandaşların demokratik hak ve özgürlük
lerime saygı göstermeyen, pek çok kim
seyi mağdur eden davranışların artık or
tadan kaldırılacağı vaadini duymaktı; 
ama Sayın özal, bu konulara hiç değin
medi. Halbuki, «Hukuka bağlı ve hu
kukun üstünlüğünü esas alan bir devlet 
nizamını şart gördüklerini» soyuyor prog
ramın bir yerinde; hatta İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesine de bir atıf ya
pıyor; ama bu ifadeler aynen, dört yıl 
önceki özal Hükümeti programında da 
vardı ve İnsan haklarına aykırı uygula
maları önleyemedi; şiimdi de önleyeme
yecek midir? Onu soruyorum ve Sayın 
özal'dan cevap bekliyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) Böyle sorulan geçen 
yılki bütçe konuşmamda da sormuştum 
ve durum, o zamandan beri hiç değişme
di sayın milletvekilleri. 

Güvenlik soruşturması adi altında 
yürütülen, anayasal dayanağı olmayan 
bu uygulama, özellikle muhalefete ve si
yaset alanında soldaki fikirlere sempati 
gösteren ya da gösterdiği sanılan ya da 
hatta gösterebileceği tahmin edilen İn
sanlara kuşkuyla bakan bir yaklaşım 
içlinde, birçok vatandaşımızın devlet gö
revine alınmasını engellemektedir. (SHP 
sıralarından alkışlar) Onları, hem de «Sa
kıncalı insanlar» diye ayırırken, yargıçtan 
geçmeyen bu karları itiraz yoluyla düzelt
me olanağını da vermiyor. 1 miyona va
ran vatandaşımızın fişlenmiş olduğu, ba
zı bakımlardan sakıncalı kabul edildiği, 
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basında yazılmıştır ve bugüne kadar ya
lanlanmamıştır. 

1402 sayılı Yasayla görevlerinden alın
mış memurların, öğretim enlerin, üniversite 
öğretim üyderinıin büyük kısmı, bâlâ gö
revlerine döndürülmemiştir. 

Yurt 'dışına çıkma yasağı, pasaport 
vermıeyii biç neden göstermeksizin geri 
bırakarak, yüzhinlerce vatandaşa uygu
lanmaktadır. 

Son yularda birçok vatandaşımızın ba
şına gelen vatandaşlıktan çıkarılma, artık 
dünyada eşi pek görülmeyen, ortadan kal
dırılmayı bekleyen bir ceza olliarak hâlâ 
karşımızdadır. 

Oeza Yasasının, düşünce suçu yaratan 
müphem hükümleri; bu yüzden, bir siya
sal düşünceyi sözle ve yazıyla savunan, 
tartışan fikir adamlarının, hiçbir siyasî 
eyLenı yapmasalar da, tutuklanmaları, ce
za görmeleri devam etmektedir. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Geçmişin yaralarımı saracak bir af, 
ANAP'ım gündemlinde yoktur.' 

Halikın devlete ve özel olarak güven
lik güçlerine güvenini sarsan ve bütün 
dünyada bir süredir aleyhimize bir hava 
yaratı'lımasına neden olan işkence olayla-
rn hâlâ bitmemiştir. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, in
sanlarımızın temel haklarıyla iıl'giıli bu ko
nulara, somut olaylara hükümet progra
mında hiç yer verilımemiş olması, affedi-
llemıeyecek bir eksikliktir. (SHP sıraların
dan 'alkışlar) Ben şimdi tekrar sormak is
tiyorum : Sayın özal ve ANAP iktidarı, 
bu konuların üzerine gitmek, bu haksızlık
ları tamir etmek için daha ne bekliyor
lar? (SHP sıralarından alkışlar) 

Yeni Anayasanın kabulünden beri, iki 
genel seçim yaşanmıştır. îfcincıi seçim, bü
tün yasal partilerin ve yasakları fcaldırıl-
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imiş bütün siyasetçilerin katılmasıyla ya
pılmıştır. Hâlâ aradönem rejimi bitmemiş 
midir? Bu haksızlıklar ne zaman düzelti
lecektir? (SHP sıralarından alkışlar) Bu 
haksızlıkları ortadan kaldırtmadan, biz 
kendimize, nasıl, «hukuk devleti vatandaş
ları» payesi verebiliriz? (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ülkede huzur ve güveni, istikrarı sağ
lamak, ancak yüzbinlerce vatandaşımızı 
sakıncalı sayarak mı mümkün olur? (SHP 
sıralarından «'Bravo» sesleri alkışlar) Böy-

-le, çağdaş devlet olunmaz sayın milletve
killeri. Bütün vatandaşlarına birinci sınıf 
vatandaş muamelesi yapmayan, herkesin 
eşit vatandaşlık haklarına sahip olduğu
nu davranışlarıyla kabul etmeyen bir dev
let, çağdaş uygarlığın parçası olamaz. 
(SHP sıralıarından 'alkışlar) 

Sayım özafa öneriyorum : Güvenoyu 
alırsa, «ilik lis olarak, insan haklarına ay
kırı bu uygulamaları ortadan kaldırsın 
ve görevlerinden haksız yere ayrılmış in
sanları tekrar görevlerine çağırsın; artık 
beklemesin. 

Aleyhimize bu kadar girişime neden 
olan, ulusal onurumuzu yaralayan işken
ce olaylarını önlemek için, hükümeti bir 
daha, kesin tavır almaya davet ediyorum. 
Bir suç, ne kadar vahşice görülse de, bizi 
insan olarak hatta isyan ettirse de; devlet 
olarak, «Böyle bir suçu kim işledi» diye 
soruşturma yaparken, sanıklara işkence 
uygulayamayız. Uygar bir devlette, iş» 
kenoe aletleri, soruşturma ya da ceza 
verme aletleri olarak kullanılamaz. En 
üst düzeydeki yetkililerin, Sayın ÖzaPın, 
böyle bir açıklama yapmalarını bekliyo
rum. «işkence yoktur» demek yetmez; «İş
kence yapılmamalıdır», «işkence bir me
tot değildir» demek gerekir, 'bunu söyle
melerini bekliyorum. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sırala
rından gürültüler) 
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ALÎ TANRIYAR (İstanbul) — Ne
rede olmuş? 

YAŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — 
Örmek var, örnek. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Misal ver, misal. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bunun 
ötesinde, soruşturma usullerimizi Batı 
ülkelerinin usullerine benzer şekle getire
cek yasalı düzenlemeyi yaparak, bu işken
ce söylentiılieriınd'en tamamen kurtulma
mız gereklidir sayın milletvekillileri. Hem 
insanilik onurumuzu, hem de ulusal çıkar
larımızı korumak için gereklidir/ 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna 
kişisel başvuru 'hakikinin tanımmasıını 
önemli bir aidim diye gösteriyor Sayın 
Özal, O zaman, saydığım bütün bu hak
sız uygulamıalıara gecikmeden son verme
si, ilik yapılacak şey değil midir? (SHP 
sıralarından 'alkışlar) 

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, biz 
bu haksız uygulamalardan, bir an önce, 
bu yıl içinde kurtulmak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, 'hukukun üstün
lüğüne saygı isterken, Birinci özal Hü
kümetinin geçen dönemde Danıştay ka
rarlarına karşı başlattığı bir uygulamayı 
da ikısaca hatırlatmak isterim1: SHP'li 
bir belediye başkanını, «İcraatıyla ilgili 
soruşturma yapılacak» gerekçesiyle içiş
leri Balkanı görevden aldı. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— O bakan şimdi 'Meclise Başkan oldu. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Baş
kan (Danıştay'a başvurdu, Danıştay yü
rütmeyi durdurma kararı aldı; bakanlık 
itiraz etti, itiraz sonunda belediye baş
kanı yine haklı bulundu. Belediye Baş
kanı esas davayı da kazandı. Yasal sü
renin sionuna gelindiğinde, bakanlık - baş
ka çaresi kalmadığı için - belediye baş
kanını görevine iade etti; ama ertesi gün 
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yeni bir soruşturma başlatarak tekrar 
görevinden aldı. Başkan, yine Danıştay'a 
başvurdu, Danıştay tekrar yürütmeyi 
durdurma kararı alıyor ve böyle devam 
ediyor. 

Bu tarz davranışı, bugüne kadar, 
ANAP iktidarı iki SHP'M belediye baş
kanına uygulamıştır. Şimdi, İzmir Mer
kez İlçe Belediye Başkanı, bu ikinci 
yürütmeyi durdurma kararı sonucunda, 
göreve ikinci defa iadesini bekliyor. 

Bunları hikâye gibi anlatıyorum; 
ama bu manzara, İçişleri Bakanlığının, 
halkın seçtiği karşı partiden bir belediye 
başkanını, haksız yere görevden alabil
mek için «Dediğim dediktir» anlayışıyla 
Danıştayla bir inatlaşmaya girişmesi, Hu
kuk devletine ısaygıllı bir iktidarın yapa
cağı şey midir? (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

'Böyle bir mücadelenin sonunda, 
ben, hakkın yerini bulacağına, belediye 
başkanımızın görevine er geç iade edile
ceğine inanıyorum; ama bu inatlaşma 
sonunda, iktidarla birlikte, ülkedeki hu
kuk devleti anlayışı da yara alacaktır. 
Daha önceleri başka iktidarların da de
nediği ve ıher seferinde iktidarlara çok 
pahalıya mal olmuş bu davranışlardan 
kaçınmak en akıllı iştir. 

İSayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
halkımızın, huzuru, güveni, barışı, eko
nomik kalkınmayı arzuladığı elbette doğ
rudur; ancak, Sayın Başbakanın, 'hükü
met programını sunuş konuşmasında 
belirttiği igibi, ileri sürdüğü gibi, bunlar, 
sadece AlNAjP'a oy veren seçmenin yüz
de 36'sının değil; özellikle ve öncelikle, 
geçmiş Özal Hükümeti döneminde ara
dığı gelecek güvencesini, emeğinin kar
gılığını, çalışarak ekmeğini kazanacağı 
işini bulamadığı için ANAP'ın yeniden 
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iktidar olmasını istemeyen tüm işçi, me
mur, emekli, köylü ve esnaifın da hak
lı talebidir. 

Barışı, güveni, ekonomik kalkınma
yı bütün halkımız istiyor; ama büyük 
çoğunluk bunları ANAlP'ın sağlayabile
ceğine 'inanmıyor. IBU nedenle de, ikti
dar partisinin kendi kendisini, huzurun, 
güvenin, kaJlkınmanın odağı olarak gör
mesi yerine, halkın istekleri ve oyuyla 
yaptığı uyarı doğrultusunda programını 
ve ekonomik politikasını değiştirmesi ge
reklidir. iflSHP sıralarından alkışlar) Ne 
yazık ki, yeni hükümet programı, böyle 
bir değişikliğin umut edilmesine hiç 
olanak tanımıyor. 

Tabiî hükümet programının metni iç 
açıcı; cehalet, karanlık yenilmiş; çeş
meden akan suyuyla, düzgün yolları, 
otoyolları, köprüleri, telefonu, pırıl pı
rıl şehirleri ve ışıl ışıl köyleriyle Tür
kiye medeniyete doğru koşmuş; çağ
ları atlamış!.. 

Sendikalar Yasası çağ dışı yapısıyla 
ortada dururken, grev hakkı göstermelik 
bir aldatmacadan öteye değer taşımaz
ken, ilkel bir anlayış ürünü olan lokavt 
uygulaması karabasan gibi ortada iken, 
derneklere, meslek odalarına, sendika
lara, temsil ettikleri kesimlerin hakları 
için seslerini duyurabilme olanakları ve
rilmemişken, hükümet programıma göre, 
Türkiye'de demokrasi de lyerleşmiş, ge
lişmiştir!.. 

Hükümet Programıyla, İcraatın için
den programı birbirine çok benziyor. 
(SHP, DYP sıralarından alkışlar) Hü
kümet programı, televizyonda artık 
çok kimsenin »görmek listemediği İcraa
tın içinden programının senaryosunu 
anımsatıyor. (SHP sıralarından alkışlar) 
Bu senaryoda, her zaman olduğu gibi 
Sayın özal başrolde. Geçmiş hükümet

lerin başlattığı, sürdürdüğü ne kadar 
tesis, yatıran, faaliyet varsa, hepsi 
ANAP'm, daha doğrusu Sayın Özal'ın 
eseridir! örneğin, kendisinin iktidar dö
neminde başlatıp bitirdiği hiçbir enerji 
santralı yokken, Sayın Başbakan, 1983 
seçimi öncesinde de yaptığı gibi, buı 
kürsüden enerji üretimini ne denli ar
tırdığını söyleyebiliyor. (ANAP sırala
rından «Sen Türkiye'de yaşamıyorsun, 
aydan mı geldin?» sesleri, gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, geçen yedi yılda 
Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal so
runları büyümüştür, ağırlaşmıştır. 24 
Ocak kararlarının başlıca iki amacı var
dı: İç fiyat istikrarını sağlamak ve 
dış ödemeler dengesi sorununa çözüm 
getirmek. Yedi yıldır, halkımız büyük 
özverilere katlandı; sıkıntı çekti, yok
sullaştı; ama ne içeride fiyat istikrarı 
sağlandı, ne de dış ödemeler dengesine, 
temel, esaslı bir çözüm getirildi. Bu sü
re içinde işsizlik sürekli arttı, gelir dağı
lımında adaletsizlik arttı, hatta Türkiye 
bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri ara
sına girdi. iDış borçlar, iç borçlar hepsi 
büyüdü; daha da fenası, Sayın Başbakan, 
1980 yılından bu yana, inandığı, -12 Ey
lülün desteğiyle militanca yürüttüğü ve 
başta IMF olmak üzere uluslararası malî 
kurumlardan övgüler aldığı sözde sıkı 
para politikasını 1986 ve 1987 seçimleri 
nedeniyle İyice gevşetince, kurmaya ça
lıştığı tüm dengeler bozuldu ve ekono
mi yeniden, maalesef, 1980 koşullarına 
geri döndü. Başka bir deyişle, yeni hü
kümet 24 Ocak uygulamalarını şimdi ye
niden başlatmaya hazırlanıyor; ama, bu
nun anlamı nedir sayın milletvekilleri? 
Bunun anlamı, Sayın Özal'ın yıllarıdır 
savunduğu ekonomik modelin h:çbir 
kısmını gerçekleştirememiş olmasıdır. 
Buna rağmen, şimdi halktan bir beş yıl 
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daha isteyerek aynı uygulamaları dene
mek listememesi, içinde bulunduğu çık
mazı ve çaresizliğini göstermektedir. 
(AiNAlP sıralarından «Ama halk verdi» 
sesleri; SHP sıralarından alkışlar) Kendi 
deyimiyle, Sayın özaıl, alternatif bula
maz durumdadır. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal'ın is
tikrar politikası iflas etmiştir; önümüz
deki dönemde de başarılı olma şansı 
yoktur. \Bu politikalarla,' köylüler, 'emek
çiler, esnaf ve sanatkârlar diğer bir de
yişle, bütün sabit ve dargelirliler yoksul
laşmaya devam edecektir; ama bir avuç 
köşedönücü, varlıklarına yeni varlık ek
leyeceklerdir. I(SHP şuralarından alkışlar) 

Bir ekonomide, yedi yılda 2 trilyona 
yakın para basılırsa, para miktarı oniki-
ye katlanırsa; vergi toplama çabaları 
azalır, ıbütçe açıklam ttriiyonıları aşarsa; 
liıranın dış değerini korumak için hiçbir 
ciddî önlem alınmazsa, elbette enflas
yon önlenemez. 

Sayın miılletvekilleri, bu hükümet 
programında yine, yıllardır övgü ile sözü 
edilen dışa açılma politikasının olağan
üstü başarıları ileri sürtülüyor. Enflas
yon konusundaki başarısızlığını isteksizce 
de olsa bir ölçüde itiraf etmek zorunda 
kalıdı Sayın Başbakanı; ama, fiiyat artışla
rını yüksek büyüme hızlarına bağlaya
rak, işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Hal
buki, kalkınma hızının çok yüksek oranlı 
olduğu 60'lı yıllarda, enflasyonun çok 
düşük düzeyde olduğunu hepimiz hatırlı
yoruz. 

Hükümet programı, dışa açılma ko
nusunu kıyasıya abartarak, bir başarı gös
termeye çalışıyor; dışa açılma konusun
da, İhracatta sağlaman artışlar, bu allan-
daki başarının göstergesi olarak takdim 
ediliyor. Gerçekten, ihracatımız son se

kiz yılda 4,4 kat artmıştır; ancak, bu 
artışın sağlanabilmesi için, Türk lira
sının dolar karşısında değeri tam 21 kat 
düşürülmüştür. Bunun anlamı, 1979 yı
lında bin İra değerindeki bir malın, bu
gün, ihraç edilebilmesi için 47 liraya 
yabancılara satılmasıdır. Oysa, 1971 •< 
1979 yılları döneminde de ı(daha önceki 
dokuz yılda da) ihraıcatımızda'ki artış 3,3 
'kat olmuştur. Şimdi 4,4 kat olmuş, o za
man 3,3 kat olmuştur; ama buna karşın 
Türk Lirasının değer kaybı sadece 3 kat 
düzeyimde kalmıştır. 

Bu rakamlardan da görülüyor ki 
sayın milletvekilleri, ihracatın artışı, doğ
rudan doğruya sürekli devalüasyona 
bağlanmıştır. Başka bir deyişle, Özal Hü
kümetinin dışa açılma politikası, gerçek 
bir ihracata dayanmamıaktadir; aslında, 
Türk Lirasıyla karaborsadan döviz satın 
alınmaktadır. 

Başbakanın, cari işlemler açığını bu 
yıl sonunda 1 milyar doların altına indi
receğini ifade etmesi de, bununla övün
mesi de ilgi çekicidir. Tek bir yılın so
nucunun geçerli bir gösterge olmadığını 
kendisine hatırlatmak isterim. Nitekim, 
cari işlemler açığı 1985 yılında da 1 mil
yar dolar düzeyinde gerçekleşmiş; ancak, 
ertesi yıl 1,5 milyar dolara çıkmıştır. Geç
mişte, cari işlemlerin açık değil fazla ver
diği yıllar da olmuştur, örneğin, 1973 yı
lında cari işlemlerde 484 milyon dolar faz
la vardı ve Ibu rakam, o yılın ihracatının 
yüzde 37'sin'i oluşturan önemli bir değer
dir; ama hep günlük olayları, birtakım 
nokta gelişmeleri abartarak anlatan Sa
yın Başhakan, 'bunları görmezlikten geli
yor. 

Geçen hükümet döneminde üstünde 
en çok durulan konulardan biri de, mutla
ka uygulanması gerektiği savunulan ger
çekçi kur politikasıydi, Böylece, resmî 
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kurla karaborsa kuru arasındaki farkın 
ortadan kaldırılması amaçlanmıştı; bu ne
denle de, kimin nasıl belirlediği bilinme
yen, belli olmayan bir biçimde, Merkez 
Bankası günlük devalüasyonlarla kur be
lirlemeye başladı; ancak, görüyoruz ki, 
biıgün gene 'başlangıç noktasına dönüyo
ruz* Resmî kurlarla karaborsa kurları ara
sında ciddi farklar 'belirmiştir. Bu duru
mun 'bir tek açıklaması vardır; döviz arz 
ve talebi arasında dengesizlik bulunmak
tadır. 

(Hükümet programındain öğrendiğimi
ze göre, bu konudaki başarısızlığın sonu
cu, şimdi serbest kur uygulamasına geçil
mek planlanıyor; 'bundan da öteye, Türk 
Lirası konvertilbl yapılmak isteniyor. An
laşılan hükümet, serbest kur adı altında, 
karaborsa kurlarını esas almayı düşün
mektedir., Döviz sıkışıklığı olduğu sürece 
bu uygulama da başarılı olamaz; bunu 
söylemek de kehanet değildir., 

Şu sıralarda - işveren sendikalarının 
yetkili ağızlarından da belirtildiği gibi -
transferlerde sıkıntılar vardır, öte yan
dan, cari işlemlerde sürekli 'bir denge ku
rulmadan konvertibiliteye geçilmenin, pa
ramız için son derece sakıncalı sonuçlar 
doğuracağını burada bir defa daha vur
gulamak isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Türkiye gfbi, tarımda ve sanayide geliş
mekte olan bir ülkede, ithalatta serbestlik 
çok dikkat ister. Elbette, ekonominin gü
cü, halkın varlığı arttıkça, tüketim ola
nakları genişleyecektir. Sağlıklı 'gelişen bir 
ekonomide halkımız, arzu ettiği yabancı 
malıları kullanmalıdır; ancak, o ekonomi
nin önce o noktaya gelmesi gereklidir; 
yoksa, yapılan, bugün olduğu gi'bi, sade
ce gösteriştir. 

Gelir dağılımının adil olmadığı, işsiz
liğin azalmadiğı, geçim sıkıntısının daya
nılmaz boyutlara ulaştığı ülkemizde, it-
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bal mallarıyla vitrinlerin doldurulması, ya
pay bir refah gösterisinden başka bir şey 
olamaz. Tutarlılık, yerini gösterişe bıra
kırsa; ciddiyet, yerini bir magazin üslu
buna bırakılırsa, devletin ve tabiî devlet 
adamlarının saygınlığı da azalır. (SHP sı
ralarından alkışlar.) 

Hükümetin diğer bir iddiası, ihracat
taki ve genel durumdaki yapı değişikli
ği. İhracatta ibugün en önemli payı aldı
ğı sanılan sanayi mallarındaki artışın ne
denleri, üzerinde durulmaya değer bir ko
nudur. İhracat içinde önemli bir artış gös
teren sanayi mallarının teşvik primleriyle 
desteklendiğini biliyoruz. Bu durum, ger
çek rekabet gücüne erişmemiş sanayi dal
larında da ihracat yapılmasına olanak ta
nıyor; ancak, 'bu tür ihracatın bedelini, 
farkına varmadan, vatandaşımız vergile
riyle ve enflasyonla ödemektedir. Hayalî 
ihracatın da kaynaklandığı başlıca alan, 
sanayi mallarıdır. Tarım ürünlerinde ha
yalî ihracat yapma olanağı hiç olmadığı 
için, bu tür yolsuzluklar sanayi malları 
ihracatında oluyor ve bu da sanayi mal
lan ihracatını aslından çok daha kabarık 
gösteriyor. 

Sayın milletvekilleri, genel yapı deği
şikliğine gelince : Burada söylenenleri de 
kabul etmeye olanak yoktur; çünkü, ra
kamlar, son on yılda ekonomik yapıda bir 
değişiklik olmadığını gösteriyor. Bakın, 
tarımın gayri safî yurt içi hâsıladaki pa
yı, 1978'de yüzde 22,7; 1983'te yüzde 
22,7; 1986*da yüzde 21,8'dir; aşağı yu
karı aynı. Sanayinin payı aynı yıllarda, 
sırasıyla, yüzde 24,1; yüzde 23,4 ve yüz
de 25,3'tür. Hizmet sektörünün payı da 
'büyük ölçüde değişmem'iştiir. Yurt içi 
gayri safî hâsılada hizmetlerin payı 1978 
yılında yüzde 53,2; 1983'te yüzde 53,9 ve 
1986'd'a yüzde 52'9 olmuştur. Yani, du
rumda değişen bir şey yoktur, yapıda de-
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gişen bir şey yoktur; ama bir başka 
oyun var : DPT programlarında bu he
saplar yanıltıcı bir biçimde, cari fiyat
larla yapılıyor. Yani rakamlar enflas
yondan arındırılmıyor ve bu nedenle, ör
neğin 1986 yılında tarımın gayri safî yurt 
içi hâsıladaki payı yüzde 17,8; sanayinin 
payı yüzde 33,4 ve hizmetlerin payı da 
yüzde 48,8 olarak gösterilmektedir; ama 
yapıda değişen bir şey yoktur, bu sadece 
rakamlarla yapılan bir oyundur. 

Son yıllarda, resmî kuruluşların bu 
tür yaklaşımlarla gerçekleri saklamaya 
yönelik davranışları dikkat çekici boyut
ta artmıştır. Hükümetin de bu tür uygu
lamaları görmezlikten gelmesi son derece 
üzücü ve kaygı vericidir. 

Genel ekonomik yapıda kayda değer 
bir değişikliğin olmaması, son yıllarda 
hükümetin hem övündüğü, hem de enf
lasyonun nedeni olarak suçladığı eko
nomik büyümenin hangi alanlarda etken 
olduğunu gösteriyor : Ekonomik büyü
me reel üretim sektörlerinde olmamış
tır, oransal ağırlığını koruması nedeniy
le, daha çok hizmet sektöründe yoğunlaş
mıştır; mal üretiminden çok hizmet üre
timi artmıştır, özellikle ticaret kesimi ya
pay bir şişme içindedir. Krediler de, sa
nayi yatırımlarından çok ticaret kesimi
ne kaymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Özal Hükümeti
nin uyguladığı borç politikasıyla, devlet, 
iç ve dış tefecilere teslim edilmiştir. 1980 
yılında 14 milyar dolar dolayında olan 
dış borçlar, bugün 35 milyar dolara çık
mıştır. Böylece dış borçlar, millî gelirin 
yüzde 60'ına ulaşmıştır. Bu demektir ki, 
Sayın Özal, ülkeyi hızla bir dış borç ba
tağına sürüklemektedir. Hayalisiyle, yük
sek kur politikasıyla, her türlü teşvik
lerin artırdığı ihracatın yüzde 57'si dış 
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borç faiz ve anapara ödemesine gitmiş
tir 1986 yılında. Bu, önümüzdeki yıllar
da da artarak devam edecektir. Türki
ye, borcunu ödeyebilmek için, sürekli, 
daha fazla borçlanmak zorundadır. Ulus
lararası Para Fonunun daha önce Gü
ney Amerika ülkelerine uygulattığı bu 
politikalar, herkes biliyor ki, o ülkelerde 
büyük ekonomik ve siyasal bunalımlara 
yol açmıştır ve sonunda iflas etmiştir. 
Türkiye de bu bunalım noktasına, Sa
yın özal'ın politikasıyla birlikte, hızla 
gitmektedir, öte yandan, toplam borç
lar içinde kısa vadeli borçların oranı da 
sürekli artıyor. 1982 yılı sonunda kısa va
deli borçların oranı yüzde 10 dolayında 
ilken, bu oran 1986 yılı sonunida yüzde 
29'a çtomştır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal'ın 
iddia ettiğinin aksine, Türkiye'nin ulus
lararası itibarı, kredisi artmamıştır. Tür
kiye'min dış dünyadaki, uygar dünyada
ki itibarı, saygınlığı bu politikalarla art
maz; özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi 
'ile artar, insan haklarına saygıyla artar, 
düşünce özgürlüğünün sağlanmasıyla ar
tar, işkencelerin son bulmasıyla artar. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Uluslararası kuruluşlardan, bankalar
dan borç almak, itibarın ve saygınlığın 
ölçüsü değildir; öyle göstermek büyük 
bir yanlıştır. Borçlanmanın bir bedeli 
vardır. Bu bedeli ödemeye hazırsanız 
borç alırsınız, üstelik bu bedel, çoğun
lukla dünyadaki ölçülerin de üstüne var
mıştır. Bir başbakanın, özel bir bankanın 
genel müdür yardımcısıyla dışarıda res
mi yemek yemesi, itibarın değil, olsa ol
sa itibarsızlığın bir göstergesidir. (SHP 
sıralarından alkışlar) Türkiye Cumhuri
yetinin Başbakanının, korumakta zorun
lu olduğu ülke itibarını ve onurunu bu 
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şekilde küçütasıeimesiinl boş karşılayanla
yız, hiçbir şekilde onaylayanlayız. 

Sayın milletvekilleri, sürekli borçlan
manın siyasal bir bedeli de vardır. Böy-
lesüne bir dış borç kısır döngüsü içine 
girmiş bir hükümet, bir hesaplaşma anın
da, ulusal yarar ve ulusal bağımsızlığı 
güçlendirici politikaları izleyemez. 

Sayın milletvekilleri, işsizlik, Sayın 
Özal'ın politikasıyla Ihem sayı olarak, 
hem oran olarak artmıştır. Bu nedenle, 
programda yer alan, «Son iki yılda iş
sizlik ıhem nispet ve hem de mutlak de
ğer olarak azalmaya başlamıştır» ifadesi, 
gerçekleri yansıtmaktan uzaktır, zaten 
hangi dayanağı olduğu da söylenmemiş
tir. Özal hükümetlerinin işsizliği azalt
mak için bir çabaları yoktur. İSanayileş-
meden, işsizlik sorununa çözüm getirile
mez. IMF destekli 24 Ocak kararlarının 
ve bunun uygulayıcısı ISayın Özal'ın gün
deminde sanayileşme yok. Halbuki, cum
huriyetin kuruluşumdan 1980'li yılların 
'başına kadar, sanayileşme değişik hükü
metlerin önemli amaçlarından birisi ol
muştur; ilk kez, Özal ile birlikte bu ulu
sal politika terk edilmiştir. Bu bir reform 
olamaz; bu bir yanılgıdır, pahalıya mal 
olacak bir yanılgidır. Sayın Özal'ın ama
cı, görüyoruz ki üretmek değil, satmak
tır; sanayici toplum yerine tüccar top
lum yaratmaktır; ancak, yedi yıllık uygu
lama gösterdi ki, bu politikalarla gerçek 
anlamda tüccar da olunmuyor; olsa olsa 
hayalî ihracatçı olunuyor, kapkaççı olu
nuyor : Sanayileşme olmadan, işsizlik so
rununa sürekli ve kalıcı çözüm buluna
maz, bulunamadı. Özal iktidarı sürdükçe 
de işsizlik güderek artmaya devam ede
cektir. 

Sayın milletvekilleri, sanayi alanında
ki, özellikle imalat sanayiindeki yatırım
lar artırılmadan işsizlik azaltılamaz. İma

lat sanayiindeki yatırım karşılaştırmaları 
bu gerçeği bütün açıklığı ile ortaya ko
yuyor. ©akın, 1983 - 1987 dönemini kap
sayan son beş yılda imalat sanayiine ya
pılan toplam sabit sermaye yatırımları 
tutar olarak 1975 yılı fiyatlarıyla 130 
milyar Türk Lirası dolayındadır. Oysa, 
aynı alana 1975 - 1979 yılları arasında 
yapılan yatırım toplamı 205 milyar lira
dır. 1975 - 1979 arasındaki yatırım, 1983 
- 1987 arasındaki yatırımın iki katma ya
kındır. 

tmalat sanayiindeki yatırım, sabit fi
yatlarla yüzde 35 dolayında düşmüştür. 
Yatırımlardaki bu azalma, sanayileşme 
konusunda ve işsizlik sorununun çözü
münde, Özal Hükümetinin ne kadar ih
malkâr ve duyarsız davrandığım açıkça 
gösteriyor. İmalat sanayii yatırımlarında
ki bu düşüş, ihracat konusunun da çık
maza gireceğini gösteriyor. Başka bir ifa
deyle, hükümet, bugüne kadar geçmişin 
mirasını yemiştir; kendilerinden üretim 
kapasitesini artırıcı bir çaba gelmemiştir. 
Sayın özal'ın yaptığı tek şey, sürekli zam 
ve pahalılıkla halkı güçsüzleştirip, yok
sullaştırmak ve bu yolla dış piyasaya sa
tılacak malları bulup çıkarmaktır; ancak, 
malın bulunması da dışsatım için gerekli, 
ama yeterli değil. (Bunun için de, ayrıca, 
sürekli kur ayarlamaları, teşvikler, vergi 
iadeleriyle malların dışarıya satılmasını 
sağlamak gerekiyor; ama önümüzdeki dö
nemde kapasite darboğazı, ihracatın artı
rılmasının önünde önemli bir engel ola
rak karşımıza çıkacaktır. Yatırım yapma
dıkça, bunu söylemek, de hiçbir kehanet 
sayılmaz, durum meydandadır. 

Sayın milletvekilleri, hükümet prog
ramının geçen dönemden aktardığı bir 
uygulama da fonlarla ilgilidir. Hükümet, 
programının diliyle, fakir fukaranın ıs
tırabını durduracak, insanını yuva sahibi 
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yapacak, savunma sanayiini kuracak malî 
kaynakları bütçe dışından sağlamayı ter
cih etmektedir. Fon uygulaması adıyla 
tanınan hu yaklaşımın 'bütçe sistemimize 
aykırı olduğu, daha önceki uyarılarımız
da pek çok defa söylenmiştir. Gerçekten 
de, yıllardır sürdürülen bu uygulamayla, 
hükümet, halkın paralarından oluşan bu 
fonları, halkın temsilcilerinden oluşan 
Türkiye IBüyük Millet Meclisinin dene
timinden ve gözetiminden kaçırmaktadır. 
Bugün, ibu fonların sayısı» kullanılış alan
ları ve oluşturdukları miktarlarla ilgili 
bilgiler Yüce Meclisimizde yoktur. 

Geçen dönemde, hu fonlardan yapı
lan hazı ödemelerin niteliğiyle ilgili bazı 
bilgiler hasına sızdı. Örneğin, bu tür fon
lardan, kamu mütaahhitlerine, munzam 
sözleşmelerle ve Danıştay onayı alınmak
sızın, Mulhase'bei Umumiye Yasasına ay
kırı olarak faizsiz avanslar verildiği bi
linmektedir. 

Gerek bu fonların oluşturulması, ge
rekse aşırı iç borçlanmalar, devletin gelir 
ve giderleri arasında ciddî bir dağınıklık, 
kontrolsüzlük ve belirsizlik yaratmıştır. 
Bunların, özellikle tek bir muhasebe sis
temine bağlı olmaması, birbirlerine dev-
redilebilmeleri; bütün bu faktörler de, 
bu paraların uygunsuz, en azından usul
süz kullanıldığı konusunda kamuoyunda 
haklı şüpheler yaratmaktadır. 

Öte yandan, fonların geliriyle vergi 
gelirlerini bir tutmak olanaksızdır; çün
kü, fon tahsilatında uygulanan eşitlik il
kesi, aynı zamanda önemli bir adaletsiz
liktir. Hele, kaçakçılara gidecek paraların 
fonlarda toplandığı savma şaşmamak el
de değildir. Kaçakçılığı önleyemediğini, 
bu yüzden, hiç olmazsa gelir elde edecek 
bir formül bulduğunu, bir hükümetin 
alenen söylemesi, bizim devlet anlayışı
mıza kesinlikle ters düşer. (SOP sırala

rından alkışlar) Bu zihniyetin sonucun
da, ahlak dışı faaliyetlerin, hatta esrar ve 
benzeri uyuşturucu madde satışlarının 
da serbest bırakılması ve özel kesintiler
le font oluşturulması düşünülecek midir? 
ı(lSH!P sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hükümet prog
ramının demirbaş konularından birisi; de, 
özelleştirme üzerindedir. Bilindiği gibi, 
özal Hükümeti, özelleştirme konusunda 
daha önce atılımlar yapacağı umut ve 
planları içindeydi. Programa göre, bu 
hükümetin de öncekinden farksız olarak 
aynı yolda yürümeye çalışacağı anlaşılı
yor. Bu iş için yabancı firmaların özel 
danışmanlarının devrede olduklarını, bir 
süreden beri yoğun ve pahalı çalışmalar 
yaparak, aslında aldığımız bilgilere göre 
'ilk kez yaptıkları bu işte önce deneyim 
kazanmaya uğraştıklarını da biliyoruz, 
duyuyoruz; çünkü bu konularda, flonlar-

. la ilgili konularda olduğu gibi, kesin bir 
gizlilik sergileniyor; ama kamuya yansı
yan haberler, bazı KİT'lerin, özellikle 
başlangıçta Petkîm ve Sümerbank'ın his
se senetlerinin halka ve öncelikle bu ku
rumlarda çalışan işçilere satılacağı hak
kındadır. Peki, bu kuruluşlarda çalışan
lar nasıl hisse alacaklar, kuruluşlara ne 
değer biçilecek; devlet bu kuruluşları tü
müyle mi elinden çıkaracak, yoksa bir 
kısmı için hisse senedi mi çıkaracak? Bü
tün bu ayrıntılar (gizli tutuluyor. Başba
kan, konuya ilişkin olarak yaptığı basın 
toplantısında, «bu tür özelleştirmelerle 
mülkiyeti tabana yaymayı planladıkları
nı» ifade etti. Gerçekte, bu konunun ar
dında ne oMuğu belli değildir. Sayın mil
letvekilleri. Hangi sıkıntı veya dayanıl
maz talep, hükümeti bu yaklaşıma itmiş
tir, onu da bilmiyoruz. 

Gösterilen nedenlere inanmak gerçek-, 
ten çok zordur. Bir kere, işçimizin bu tür 
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alımlara girişecek parası yoktur; çünkü 
kendisi zor geçiniyor. İkincisi, bu kuru
luşların kârda mı, yoksa zararda mı ol
dukları da açıkça belli değildir. Hükü
met, zam ve fiyat politikasıyla, genelde 
tüm kamu iktisadî kuruluşlarını kârlı du
ruma getirmiş görüyoruz, öyle görünü
yor. Dolayısıyla, 'bunların devlete yük ol
dukları gerekçesiyle satışa çıkarılmaları, 
hiçbir şekilde inandırıcı bir gerekçe oluş
turmuyor. öte yandan, bu kuruluşların 
gerçekleştirilmesinde, kuşaklar boyu, hal
kımızın katkısı vardır. Şimdi, kimin ma
lını kime satmak istiyorlar? Hükümet, 
sosyal adaletçi olduğunu öne sürüyor; sö
züne mi, davranışına mı bakmalıyız?.. 
'(SHIP sıralarından alkışlar) Anlaşılan sa
dece şudur : Halkın malları özel çıkar 
gruplarına çok elverişli fiyatlarla devre
dilmek isteniyor. '(SHP sıralarından) alkış
lar) 

ISayın milletvekilleri, onun için açık
ça söylüyorum : Bu yaklaşım halka hak
sızlıktır. Bu tür satışlara karşıyız. Satı
lanlar olursa, eski fi yatımdan kamulaştır
makta tereddüt etmeyiz. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hükümet gelir 
yaratmak istiyorsa, bunun en doğal yolu 
olan vergilendirmeyi düşünmelidir. Vergi 
gelirleri hem millî gelir içinde giderek 
azalmaktadır, hem de vergilerin ağırlığını 
dar ve sabit gelirli emekçi; kesim taşımak
tadır, çiftçimiz taşımaktadır. Stopaj Ver
gisiyle. Fon uygulamaları, sağlıksız borç
lanmalar ve haksız satışlar yerine, hükü
met, bugüne kadar vergilendirmekten 
kaçındığı kesimlere yönelmelidir; başka 
sağlıklı çıkış yolu yoktur. Aksi takdirde, 
zaten bozuk olan gelir dağılımı daha da 
bozulacaktır. 

Türkiye'nin millî gelir dağılımında 
1980 öncesi görülen yavaş, ancak olumlu 
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gelişme ve göreceli bir iyileşme o zaman1 

vardı; ama istikrar programından sonra 
bozulmaya başlamıştır, özel sektörün cid
dî kuruluşları da bugün şunu kabul edi
yorlar : Ülkemizde bölüşüm 'hakça değil
dir, gittikçe bundan uzaklaşılmıştır. Nü
fusumuzun yaklaşık yüzde 20'lik bir bö
lümü millî gelirin hemen hemen yüzde 
60'ına sahiptir. Bu denli bozuk bir gelir 
dağılımı, bugün hiçbir uygar ülkede gö
rülmüyor. Nüfusun en yoksul yüzde 20' 
sinin millî gelirden sadece yüzde 3 pay al
dığı düşünülürse, toplumumuzda orta
çağ koşullarının geçerli olduğu bir ortam
da yaşayan insanlarımızın hiç de az ol
madığı ortaya çıkar. 

On yıl önce (1978'de) ulusal gelir için
de tarımın payı yüzde 26,7; maaş ve üc
retlerin payı yüzde 35,2; sermaye gelir
lerinin payı ise yüzde 38,2 dolaylarında 
iken, 1987'de tarımın payı yüzde 16,9 
-yüzde 26,7'den yüzde İ6,9'a düşmüştür-
maaş ve ücretlerin payı yüzde 16,3 -yüz
de 35'ten yüzde 16'ya düşmüştür- ser
maye gelirlerinin payı ise yüzde 67 ol
muştur -yüzde 38'den yüzde 67'ye çık
mıştır- Bu gelişme, toplumsal huzur ve 
barış açısından kaygı vericidir. Hüküme
tin zihniyetinde bir değişiklik olacağını 
sanmıyorum; ama bu konuda da açık 
bir uyarıda bulunmayı görev saydım. 

Gerçi, hükümet programında, Sayın 
Başbakan, gelir dağılımını düzeltmek için 
çok ilginç bir yaklaşımdan söz ediyor. 
Programa göre, gelir dağılımım düzelten 
tedbirlerin en önemlisi, altyapı konuşum
da yapılan hizmetlerdir. Vatandaşlarımı
za devletin götürdüğü temiz içme suyu, 
kanalizasyon, elektrik, yol ve telefon gi
bi hizmetlerin, bir tür refah ve dolayı
sıyla gelir artışı sayılabileceği ileri sürül
mekte ve böylece, bozuk olan gelir dağı
lımının düzeltileceği, dolaylı yoldan, dar 
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ve orta gelirliye yardımın böyle sağlana
cağı savunulmaktadır. Bu mantığa göre, 
dar ve orta gelirli vatandaşlara, hükümet, 
hemen her köye kadar götürdüğünü iddia 
ettiği telefon, elektrik, yol ve su ile za
ten gerekli yardımları yapmıştır; başka 
bir deyişle, gelir dağılımındaki adaletsiz
lik hemen hemen tümüyle ortadan kalk
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, sadece bu savlar 
(bile, hükümetin, gelir dağılımı gibi sos
yal yapının en önde gelen ve tüm dün
yada ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en 
ciddî göstergesi olarak kabul edilen bir 
etkeni ne kadar hafife aldığını kanıtla
maktadır. Sayın Özal ve arkadaşlarına 
göre, devletin altyapı yatırımları, Tür
kiye'nin hu en boyutlu sorununu çöz
mektedir; ama durum hiç öyle değildir 
sayın milletvekilleri. 

Hükümet programında unutulan, dev
letin yapmakla yükümlü olduğu altyapı 
hizmetlerinin hangi kaynaklardan karşı
landığıdır. Eğer, Sayın Başbakana, bu 
kaynakların halkın verdiği vergiler oldu
ğu, yani elektriğin, suyun, telefonun sağ
ladığı refahın karşılığının, zaten, bu hiz
metlerin götürüldüğü halktan alındığı ha
tırlatılmış olsa idi, Sayın Özal gelir ve bö
lüşüm teorisine böyle ciddî olmayan bir 
öneri ile katkıda bulunmayı denemezdi. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Tabiî bir de, ünlü Fakir Fukara Fonu 
var. IBu uygulama ile hükümetin gelir 
dağılımını düzeltmeyi değil, göz boyama-
yı amaçladığı açıktır. Gerçekte, Fakir Fu
kara Fonu bir partizanlık fonu olarak dü
şünülmüş ve seçim sırasında da gördüğü
müz gibi böyle uygulanmıştır. (SHP sı
ralarından alkışlar) 'Bu nedenle, Sayın 
(Başbakanın bu konudaki ciddiyetine ina
namıyoruz. Genelde, fonlar konusundaki 
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uygulamaların inandırıcı olması, ancak 
bunların yüce Meclise getirilmesi, yüce 
Meclis tarafından denetlenmesi ile sağ
lanır. 

ıSayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, 
hükümet programının en zayıf noktası, 
toplumun en büyük sorununun olduğu 
noktadır. Bugün halkın en büyük sıkın
tısı olan hayat pahalılığının bir an için 
ortadan kalktığını varsaysak, yine, gelir 
dağılımının bozukluğu, sosyali adaletsiz
liğin temel kaynağı olarak karşımızda du
racaktır. Toplumumuzun en önemli ya
pısal sorunu bu bozuk gelir dağılımıdır. 
Bu temel bozukluk, ancak, sağlıklı ve adil 
yeni vergi kaynakları ile; üretenin üret
tiğinden hakça pay almasını sağlayacak 
ücret ve gelir politikaları ile giderilebilir; 
başka yolu yoktur. Hakça bölüşümü, ha
yalî ihracatı desteklemekle, iç borçlanma 
ile, elektrik, yol, su hizmetleri ile, prog
ramda sıkça tekrarladığınız telefon, ka
nalizasyon yatırımları ile gerçekleştire
mezsiniz Sayın Başbakan. Yanlış anlaşıl
masın, biz altyapı yatırımlarına karşı de
ğiliz. Biz, sizin ve hükümetinizin bugüne 
kadarki: icraatınızla sergilediğiniz, halk
tan yana olmayan tutumunuza karşıyız. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, program, bu il
ginç altyapı yönteminin dışında sadece 
rnıafcıro ve miıkro düzeylerde gerçekçi ve 
akılcı politikalarla taviz vermeden devam 
edileceğini müjdeliyor; ancak bunların ne 
olduğunu belirtmiyor; onun için inanacak 
bir şey göremiyoruz. 

Gelir dağılımını düzeltici akılcı ve ger
çekçi poLitikaların başında, vergi adaleti
nin 'sağlanması gelir, ücret, maaş ve taban 
fiyat politikalarımın dar ve sabit gelirli 
emekçilerden yana oluşturulması gelir. 
Oysa, hükümetin geçmişteki uygulamaları, 
bu konuda yapılması gerekenle tabam: ta-
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bana zıttır. Fon uygulamaları, aşırı iç 
borçlanma ve sürekli enflasyon ve zamlar, 
vergilerin en adaletsiz biçimleridir. Ne 
yazılk ki, hükümet bu dönemde de vergi-
adaletini ve gelir dağılımını bozucu bu 
tür uygulamalarını sürdürmekte kıarariı 
görünüyor. 

Sürekli ıbir politika alarak izlenen zam 
uygulamaları, tayrı 'bir adaletsiz vergidir. 
O kadar ki, ücret konusunda en sıkı pa
zarlıkları yapan, grevleri göze alan özel 
sektör kuruluşları 'bile, hükümetin yaptığı 
son zamlardan sonra ücretlerde ek bir ar
tış sağlanmasını büyük ölçüde kabul et
mişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
1984 - 1987 yılları için tarımın ortalama 
gelişme hızı olarak verilen yüzde 4 raka
mı gerçeği yansıtmıyor. Bu rakamı bü
yük ölçüde etkileyen üretim rakamları, 
ilgili bakanlıktan hiçbir ciddî esasa dayan
madan abartılarak verilmiştir, örneğin, 
buğday üretimi 19 milyon ton olarak ve
rilmektedir. Tüketim, stok, kayıplar, ih
racat, ithalat tahminleri üretim ile karşı
laştırıldığında, ortaya, hükümetin nerede 
ve nasıl sakladığı bilinmeyen 6 milyon ton 
dolayında bir fazlalık çıfcmıaktadır. Bu 6 
milyon ton buğday nerededir? Tahminle
rin gerçek dışı olduğunu gösteren diğer 
bir durum da soya üretiminde ortaya çı
kıyor. Hükümet programının 36 ncı say
fasında, «Soya üretiminin 46 'bin tondan 
250 bin tona çıkarıldığı» ifade ediliyor. 
Bilindiği gibi «Soya Projesini» Ulusu Hü
kümeti başlatmıştır; Özal Hükümeti döne
minde bu alanda ciddî hiçbir atılım ya
pılmamıştır. Tek alıcı olan Çukobirlik, 
1987 yılında çiftçiden 94 bin ton soya al
mıştır. 10 bin tonun da fabrikalar için 
alındığı tahmin edilirse, toplam üretimin 
110 bin ton dolayımda olması 'beklen
mektedir. Yağlı tohum olduğu için soya-
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nın depolanması güçtür. O halde, soya 
üretimi, ileri sürüldüğü gibi 250 bJn ton 
ise, fazlası nerededir? Bunlar programın 
ve millî gelir artışlarının inandırıcılığı açı
sından, üzerinde önemle durulması gere
ken, açJdama yapılması gereken gerçek
lerdir. 

Sayın milletvekilleri, hükümet, tarım 
politikasındaki gelişmeleri, genellikle to
humculukta yapılan atılım olarak tanınılı
yor. Oysa yapılan, yalnız tohum ithalat 
politikasının değiştirtmesinden ibarettir. 
Geçmiş dönemlerde tohum ithalatında 
devletin kontrolüne büyük özen gösteril
miştir; Özal Hükümeti bu denetimi kal
dırmıştır. Sonuçta ne- görüyoruz : Yeterli 
araştırama, inceleme ve deneme yapılma
dan, yüzlerce çeşit tohum ülkeye girmiş
tir. Bunun sonucunda standardizasyon 
bozulmuş ve değişik tarımsal hastalıklar 
baş göstermiştir. Büyük ölçüde özelleşti
rilen tohum ithalatıyla birlikte pekçok bit
ki hastalığı da ithal edilmiştir. Bu amaç
la, pekçok ilaç firmasının tohum ithal 
eden yan firmalar kumlaları dikkat çe
kicidir, düşündürücüdür. 

Erzurum Ovası topraklarına bulaştırı
lan hastalıklar, Trakya yöresinde buğday 
üretiminde ortaya çıkan durum, hu so
rumsuz politikaların çarpıcı örnekleridir. 
Bunun bedelini de çiftçi, düşük üretimle 
ve düşük destekleme fiyatıyla ödemek
tedir. 

Bu arada, sorumsuzca ithal edilen Sa-
dova türü buğdayın neden ithal edildiği, 
ne sonuç alındığı ve elde edilen buğdayın 
Toprak Mahsulleri Ofisince nasıl değer-
lendirildıiğini sormak [istiyoruz. 

Sayın Özaıl'ı destekleyen iç ve dış çı
kar çevrelerinin Türk ekonomisinin iyi 
idare edildiğimi söylemeleri bizi ilgilendir-
meyebiir; ama bizi, Sayın Özal'ın, poli
tikasıyla ezip yöksulDaştırdığı işçinin, çift-
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çittin, • memurum, esnaf un, büyük halik ço
ğunluğunun • söyledikleri fazlasıyla 'ilgi
lendirir. Bu [insanlarımıza ve bize göre 
ekonomi liıyıi idare edilmiyor. Tekrar edi
yorum, töza! politikaları iflas etmiştir. 

Eğer ıber şey Sayın özal'm dediği gibi . 
iiıyıi gidiyor ve İyi idare ediliyorsa, neden, 
seçmleriın hemen ertesinde toplam değeni 
3 trilyonu aşan zamllaır yapılmıştır? (SHP 
sıralarından alkışlar) Neden, hazırladıkları 
devlet bütçesi daha on ay geçmeden 1,2 
trilyon açık vermiştir? Neden, emisyon 
hacmi yüzde 55, Merkez Bankası kredi
leri yüzde 90 oranımda artırılmıştır? Ne
den, 1987 yılımda lihınacatın 10 milyar do
lara çıkacağı isöylenirken Türkiye'nin kon-
vertibl dövizleri artmıyor ve yılbaşına gö
re yüzde 5 oranında azalıyor? Neden, 1987 
yılı programında 4,5 milyar dolar olarak 
gösterilen dış 'borç anapara ve faiz öde
meleri! 1 milyar dolar fazlasıyla 5,5 milyar 
dolara çıkıyor? Neden, 1983 yılında vergi 
gelirlerinin yüzde 13'ü kadar olan iç borç
lanma, 1987 yılında yıllık vergi gelkıleri-
nim yüzde 73'üne çıkmıştır? Neden, Sayın 
özal'ım iktidara geldiği 1983 yılımda 2,5 
trilyon odam devletim liç borçları şimdi 12 
trilyona çıkmıştır? Nihayet, neden Cum
huriyet Türkiyesimim en uzum süreli ve 
yüksek orandaki enflasyonu, hayat paha-
hlığı durmak bilmeden devam ediyor? Ne
den, adaletli vergi kaymağı yerine iç borç
lanmalar ve zamlarla devleti yönetmeye 
çalışıyorsunuz? , 

• Bu sorularımı cevaplarımı bekliyoruz, 
veremeyeceklerini de biliyoruz; çünkü, as
lında bu soruların cevaplarımda özal po
litikalarınım iflası yatıyor. (SOP sırala
rından alkışlar) 

Sayım ımiılletvdkiiıleri, Sayım Başbakan, 
hükümet programında, çalışma barışından. 
söz etmiştir. Çalışma barışımın sağlamma-
sımı hepimiz istiyoruz; ancak, gereği ya-
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pumadan çalışma barışı kendiliğimden 
sağlanamnaz. Çalışma yaşamımı düzenleyen 
yasalar, demokratik işçi hak ve özgür
lüklerimin kullanımına olanak sağlayıcı biır 
yapıdan ve nitelikten 'bugün yoksundur
lar. 

Bu yasalar, temelde, çalışanlardan ya
na delgidir, işverenlerden yanadır. Daha 
da önem'i/si, bugüne kadar olan uygula-
maları göstermiştir ki, Sayın Özal da, 
çalışma yaşamında işverenin yanındadır, 
işçinin yanında değildir. 

Başta, Anayasamın çalışma yaşamıyla 
ilgiıli mükümlerii olmak üzere, Sendikalar 
Yasası, Toplu îş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Yasası; bunlar çağdaş Avrupa çalış
ma hayatı doğrultusunda, çağdaş Avrupa 
sendikal hareketi doğrultusunda değişti
rilmedikçe, Uluslararası Çalışma örgütü 
ILO'num ilke ve kararijan uygulanmadık
ça -ki, onları uygulayacağımızı hükümet 
olarak da vaat ettik- bunlar yapılmadıkça 
çalışma barışı sağlanamaz. 

Demokrasimin var olduğu bir ülkede, 
işçilerim alın teriyle alınan mallar ve bi
riken paralar, işçilerle ilgisi bulunmayan 
ve iara rejimde çıkarılanı özel yasalarla 
sıikıyönetimlerce atanmış fcayyumılarca yö-
netiılemez. (SHP sıralarımdan alkışlar) 

(Son yıllarda, sendikaların daha da et-
kisizleştirilmesine hız verildi. İşçilerin sen
dikalaşma hareketlerime çeşitli yollardan 
engellemeler çıkarılmıştır. Denetim adı 
altında 'birtakım uygulamalarla sendika
ları ve sendika yöneticilerini çalışamaz 
bir duruma getiren, tgreV hakkını kulla
nılmaz hale sokan, yasaklar zinciriyle do
natan 'bir düzende, elbette ki ıgerçek bir 
çalışma barışımdan söz edilemez. 

Sözleşmeli personel adı altında işçi
ler istiihdam edilmeye başlanmıştır. Sen
dikalaşma hakkı ellerinden alınarak, ge
lecek ıgüvences'i olmayan işçiler arasın
da huzursuzluk yaratılmıştır. 
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Grev hakkı olmayan sendikaların ya 
da sınırlı grev hakkı olan sendikaların 
serbest toplu pazarlık hakkı olamaz; iş
çilerin ekonom'ik ve demokratik hakları 
'korunamaz. Bütün işçiler, 'bu durumda 
ekonomik 'koşullar altında ezilmişlerdir; 
bu durum değişmezse ezilmeye devam 
ederler. Sendikal hak ve özgürlükleri iş
lemez hale getirilmiş bir sınırlamalar ve 
yasaklar düzeninde, gerçek bir demok
rasiden söz edilemez sayın mil'letvekille-
rli. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın mıiMetvekilleri, 
hükümet programında, Anayasa değişik
liğinden, yalnız bir yerde, «Yetkilerin se-
çiteiş organlarda olmasını sağlamak (için 
gereken düzenleme yapılacaktır» diye
rek, ne anlama geldiği belli olmayan bftr 
şekilde bahsediliyor. Bir de kendi sunuş 
konuşmasında Sayın özal, «Ormanlardan 
yararlanmak için Anayasa değişikliği de 
düşünebiliriz.» şeklinde bir yorum yaptı. 

Bu 'belirsiz ya da az belirli sözler üze
rinde şimdi fikir yürütemem. 

Genel olarak, Sayın özaFın Anaya
saya yaklaşımı, düşündüğü icraatın ya
pılmasına veya 'belirli 'bir zamanda ya
pılmasına Anayasadan bir engel çıkar
sa, onu ortadan kaldırmak (için 'bir de
ğişiklik önermektir. Bu tabiî tamamen 
kişisel bir yaklaşımdır, bizim için bir de
ğer taşıyamaz. Bizim düşündüğümüz de
ğişiklikler, vatandaşların temel hak ve 
özgürlüklerimi, sendikal hakları, basın öz
gürlüğünü, yargının bağımsızlığını, üni-
versüten'in bilimsel özerkliğini; bütün bun
ları güvence altına alacak düzenlemeler
dir. Böyle düzenlemeler için bütün parti
lerle görüşmeye hazırız; ama kişisel mak
satlar için Anayasa değişiklliğini kabul 
ötmeyiz. (SHP sıralarından alkışlar) -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. 
Hükümet programında Doğu ve Güneyr 
doğu Anadolu Bölgelerinde kalkınmanın 
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hızlandırılmasına önem verildiği, «Huzur 
ve güvenin sağlanması» bölümünde bir 
cümleyle ifade edliliyor; bir başka yerde 
de, «GAP Projesine öncelik verildiği» 
söyleniyor. Burada, Birinci özal Hükü
meti döneminde kalkınmada öncelik ta
şıyan bu yörelerde neler yapıldığını ve 
yapılmadığını biraz anlatmak istiyorum. 

ANAP iktidarının geçen dört yılında 
bu bölgelerde, üretime yönellik işsizlik 
sorununu azaltıcı yatırımlarda düşüş ol
muştur. Daha önceki hükümetler döne
minde yapılan birçok teslis .faaliyete ge
çirilememiştir. örneğin, Gercüş Sürner-
bank Ayakkabı Fabrikası, Diyarbakır si
gara, rakı fabrikaları, Yüksekova Et 
Kombinası gibi. 

özal iktidarı döneminde bu bölgeye 
yapılan yatırımlar, genelde güvenlik ama
cına yönelikHir; askerî tesisler, polis loj
manları ve karakollar gibi. (SHP sırala
rından «'Bravo» sesleri, alkışlar) Bu du
rum o kadar göze çarpan boyutlara var
mıştır ki, halk ağzından şu değerlendir
me duyulmaktadır. «Holdinglere ve-
ANAP'lılara kredi bol, Doğu ve Gü
neydoğuya karakol.» (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu bölgedeki okul binalarıyla sağlık-
evlerinin büyük bir bölümü, bfir süredir 
karakol binaları olarak kullanılıyor. Bu 
'binaların içinde endüstri meslek lisesi, 
temeli eğitim yatılı 'bölge okulları ve ta
rım meslek lisesi bulunmaktadır. (SHP 
sıralarından alkışlar) Bu bölgelerdeki köy
lerin büyük bir bölümünde köy ilkokul
ları 1983'ten bu yana karakol olarak kul
lanıldığı içfin, bu okullarda öğrenim gö
ren onbinlerce çocuğumuz okuma ola
naklarından yoksun kalmışlardır. 

Hükümet programını içeren kitapçık
ta, «Eğitim ve öğretim en fazla önem 
verdiğimiz konuların başında gelecektir» 
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deniliyor. Peki, 'hükümet, kalkınmada 
öncelikli yörelerde, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu ©ölmelerinde mevcut ilik ve or
ta dereceli okullara aiit binaları 'karakol 
'haline getirerek eğitim ve öğretim soru
nuna nasıl çözüm getirecektir? (SHP sı
ralarından alkışlar) 

(Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
lerindeki kamu kuruluşlarında, • özelikle 
ANAP'lı 'belediyelerde, rüşvet, yolsuzluk, 
talan, (keyfî uygulama ve partizanlık: kol 
(gezmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 
özal Hükümetinin ANAP'lı belediyeleri 
kayırarak, 'bunlara yaptığı yardımlar, 
ANAP'lı 'belediye başkanları ve yakın 
çevrderfince yolsuz tasarruflarla yağma
lanmaktadır. Bunun yanında bazı 'bele
diyelerce, personelinin dört 'beş aylık 
alacağım ödeyememektedir. 

Sayın miletvekilleri, ıdoğu ve güney
doğuda halk huzursuzdur; güven ortamı 
yoktur; devlet vatandaşa kuşkuyla 'bak
maktadır. ©u durum, halkın devlete olan 
güvenini kaybettirmiştir. »(SHP sıraların
dan alkışlar) 

İhbarcılığın özendirilmesi, asılsız suç
lamalara yol açmıştır. İhtilaflar ve kan 
davaları yeniden canlandıri'lmıştır. Yıl
larca olumsuz etkilerin yok edlilemeyece-
ği bir ortam yaratılmıştır.- Bölgede yaşa
yan insanlar birbirlerine kuşkuyla bakı
yorlar, 'birbirlerinden çekiniyorlar. İşte 
'bu durum Özal iktidarnıın 'bu bölgeler
deki kalıcı eseridir. (SHP sıralarından 

' alkışlar) 

ıDevleDin güvenlik-etkinliği köy koru
cularına 'bırakılmıştır. Devlet otoritesi bu 
yolla zayıflatılmıştır, zafiyete uğratılmış
tır; hiç olmazsa bu izlenim verilmiştir. 
Haklarında gıyabi tutuklama kararı bu
lunan adi suçlardan aranan kanun ka
çakları, d'evlet'in medet umduğu insanlar 
haline'getirilmişlerdir. Bu insanlar seçim-
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•lerde ANAP lehine kullanılmıştır. Böy
lelikle, devlet, kanun kaçaklarına sığın
mış gibi bir 'izlenim doğmuştur. Feodal 
yapının egemen olduğu 'bu yerlerde bir 
ka'hi'le ya da bir aşiret daha önce davra
nıp köy koruculuğunu kabul etmişse, 
devlet olanaklarını da yanına alarak, kar-
şısındaküleri alt etme yollarını aramıştır. 
Böylece, aşiretler arasında ihtilaflar daha 
da 'büyüyor, 'bölgede huzur ve güven or
tamı hükümet eliyle daha çok bozulu
yor. 

Olağanüstü hal 'bölgesinde, Ruhsatlı 
Silah Taşıma Yasasıyla 'halkın silahlandı
rılması, önceden kes'tiirilemeyecek tehli
kelere yol açacak olumsuz bir girişimidir. 
Köy koruculuğu isteğe bağlı olmaktan 
çıkarılmış, zorunluluk sistemli uygulan
maktadır. Korucu olmak istemeyen köy
lülere 'her türlü baskı yapılmakta, koru
cu olmak istemeyenler köylerinden göçe 
zorlanmaktadır. (SHP sıralarından alkış
lar) Örneğin, Gercüş'ün Üçyol'a bağlı 
köylerinde birçok kişi köyden taşınmak 
zorunda bırakılmıştır. 

'Sayın Özal, sıkıyönetim uygulamasına 
ülkede son verildiğini, huzur ve güven 
ortamının sağlandığını .söyleyebilmekte
dir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerinde, 'buraidakli köylerin çoğunda ge
ce sokağa çıkma yasağı uygulanmakta
dır. 'Karanlık başladıktan sonra evinden 
çıkan köylüye, Jandarmaca, hiçbir ihtar 
yapılmadan ateş açılmaktadır. Köylü, ge
ce dışarıda kalan hayvanlarına bile sahip 
çıkamamakta, geceleri tarla ve bahçe su
lamaları yapılamamaktadır. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Aramalar insanlık onurunu kırıcı bir 
şekilde yürütülmektedir. Yollarda güven
lik gerekçesiyle yapılan aramalarda kon-
voylardaki vasıtalar altı saat, hatta bü-

• tün gece yollarda bekletilmektedir. 
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(İşkence genel bir sorundur; doğu ve 
güneydoğuda her an, her yerde karşıla-
şılabilen bir olgudur. 

'Denetkroiz fon uygulamaları bölgede 
siyasî amaçlı baskı aracı olarak kullanıl
maktadır. Hükümetin büyük övgüyle bah
settiği Toplu Konut 'Fonundan, bugüne 
kadar, Hakkâri'de hiçbir fert ya da koo
peratif yararlan dırılmamış'tır. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Hükümet programında «'hiçbir köyün 
elektriksiz olmadığı» söylenmektedir. 
Halbuki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde yüzlerce köy ve mezra he
nüz elektriksizdir. Örneğin, 5 Haziran 
1987'de Uludere Kasabasında yapılan 
belediye seçimlerini SHP kazanmış ol
duğu için, bugüne kadar Uludere Kasa
basına elektrik 'verilmemiştir. '(SHP sı
ralarından alkışlar) 

(Sayın milletveklMeıii, bütün bu gerçek
ler karşısında hükümet programının ne 
kadar yetersiz ve yanlış tutumlu kaldığını 
görüyorsunuz. 'Bu konuya hakkını ver
mek için, porgramı baştan yazmaktan 
başka çare yoktur; ama onu da Sayın 
özal'ın Hükümeti yapmaz. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Başkan, «ayın milletvekilleri, 
Sayın Özal, Sağlık Hizmetleri Temel Ka-
ınunuyla, Türkiye'nin sağlık politikasını 
da 'temellinden değiştirmliş'tir ya da öyle 
bir doğrultu getirmiştir. Hastanelerin bü
tününde tüm inceleme ve tedavi hizmet
leri paralı hale gelmiştir ve bunlara yük
sek ücretler konmuştur; çünkü hastane
ler artık kendi döner sermayeleriyle ge
çinecekler. Böylece, para ödeyeblilenler, 
yani sadece ödeme gücü olanlar sağlık 
'hizmetleriinden yararlanabilecekler. İkti
dar, hastanelerimizi bir ticarethane ve 
insanlarımızı, limanlarımızın sağlığını, sa
tılan, satın alınan bir ticaret malı olarak 
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görmektedir. ANAP Hükümetinin getir-
cBiği bu yeni sağlık yasasında temel ilke, 
'hastanelerin lişlemesini düzenlemek ve 
düzeltmeye yönelik görülüyor. Oysa, sağ
lık hizmetleri sadece hastane hizmetleri 
demek değildir. Bugün içlin en büyük 
yakınma, hastane kapılarında bekleşmek, 
sıraya girmek, hastanelerde yatarak te
davi edilmek için vatandaşlarımızın gün
lerce beklemek zorunda kalmalarıdır. Bu 
nedenle, ANAP Hükümeti öncellikle bu 
yakınmalara' karşılık vermek istiyor. Oy
sa devletlin sağlık hizmetleri sorumlulu
ğu, önce kişileri hasta olmaktan koru
makla başlamalıdır. 'Devletin temel so
rumluluğu, koruyucu ve tedavi edici sağ
lık hizmetlerinin kişilere yaşadığı yörede 
sunulmasıyla başlar. 

Yeni kanunla, halkımızı hasta olmak
tan koruyan koruyucu hekJ'rrilik hizmet
leri tamamen geri plana it'ilmiştir; kırsal 
alanda ve küçük yerleşme birimlerinde, 
sağlık sorunları çok daha büyük olan 
vatandaşlarımıza yönelik gerekli önlem
ler yoktur. 

İki saate sığdırmak için bazı bölüm
leri atlamak zorundayım. 

Sayın Başbakana ve tabiî Sağlık Ba
kanına -güvenoyu alırlarsa (hatırlamaları 
için- ülkemizüo sağlık sorunlarının temel 
yapısına iliş'kin bazı etkenleri de burada 
söylemek istiyorum. Türkiye'nin altyapı 
koşulları irdelendiğinde görülür ki, bü
yük iller başta olmak üzere, ülkenin bü
yük bir bölümünde içecek ve kullanacak 
temiz su yoktur, kanalizasyon sistemleri 
yetersizdir. Bu nedenlerle, tifodan sarı
lığa, bağırsak parazitlerinden çocuk fel
cine kadar, sularla yayılan bulaşıcı has
talıklar insanlarımızın hayatını tehlikeye 
atmaktadır. 'Insankrımızı gereği gibi eği
temediğimiz ve bil'gilendiremediğfmiz için, 
bir tarım ülkesi olan Türkiye'de yeterli 
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protein ve vitaminle 'beslenememe soru
nu vardır. Bu tek yönlü 'beslenme, tıp di
linde «Kronik açlık» anlamına ıgelliır. Ay
rıca, güderde artan pahalılık, halkımızın 
büyük kesikninin düşük gelir düzeyi, sağ
lıklı beslenmeye olanak tanımamaktadır. 
Özellikle kırsal alanda yaşayan insanla
rımız,. yörelerinde nitelikli sağlık hizme
tine erişemiyorlar. Ana ve çocuk ölüm
leri çok yüksektir; en geri kalmış ülke
ler düzeyindedir. Hastalandıkları zaman 
sağlık hizmetine ve nitelik! hekime eri
şebilme, tedavileri için gerekli ilaca ka- , 
vuşa'bilmeleri ayrı ayrı sorunlardır. 

Tekrar vurgulamak isterim ki, bütün 
bu şartları taşıyan ülkemiz gerçeklerinde 
kurulan bir sosyal devlette, sağlık hiz
metleri 'devlet eliyle ve ücretsiz sunulma
lıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
programın dış politika ile ilgili bölümü 
üzerindeki görüşleri'mli kısaca belirtmek 
isttiyorum. 

Biz dış politikayı, her zaman söyleriz 
ki, .iç politika için 'bir yatırım konusu 
olarak görmüyoruz. Dış politikanın, bir 
devlet politikası haline gelmeslnli, bütün 
partilerim destekleyebilecekleri, bir ulusal 
politika olması gereğini savunuyoruz. Bu
nun gerçekleşmesi şartlarından biri, mu
halefet liderlerinin ve önceH'kle Anamu-
halefet Partisi Liderinin, dış politika ala
nındaki ıana sorunlar üzerinde hüküme
tin 'görüşlerini muntazaman ve yetkili 
kişilerden öğrenmesli ve kendi görüşleri
ni aktarabi'lmesidir. Hükümetten bu di
yalogu 'bir an önce başlatmasını istiyo
ruz ve bunu kurumlaştırmasını bekliyo
ruz. Böylelikle, dış politikamızın, ulusal 
politika, devlet politikası olma nitefliği 
kolaylıkla ortaya çıkar; bundan da, hem 
ülkemiz, hem de iktidarda bulunan par
tiler yarar görürler. 
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Sayın milletvekilleri, Meclisteki ço
ğunluğa dayanıp çıkarıverilen kanun 
kuvetindeki kararnamelerle ülkeyi yönet
mek gibi, 'buna benzer 'bir anlayışla, «Ben 
yaptım oldu» yaklaşımıyla dış politika
da başarı sağlanmaz. Dış politika, ulusal 
ve uluslararası bankalar, şirketler, hol
dingler arasındaki pazarliklardan başka 
ölçülere dayanır. ı(SHP sıralarından al
kışlar) Onun için, bu ölçülerin gerektir
diği biçimde davranmalıdır. Bunun ya-
pıla'bilmesi için, hükümetin, elindeki yük-

• sek nitelikli Dışişleri Bakanlığı mensup
larını, yukarıdan verilen kararların uygu
layıcıları olmaktan çıkarıp, kararların 
oluşturulması sürecinde onların bilgi ve 
deneyimlerinden yararlanması şarttır. Ha
ta yapma olasılığı böylelikle en aza in
dirilir. 

Bu görüşlerle hükümet programını ele 
aldığımda, 'önümüzdeki günlerde, aylar
da gündeme gelecek pek çok sorun hak
kında programda aydınlatıcı bilgi veril
mediğini fark ediyorum ve aşağıdaki so
ruları Sayın özal'a yöneltmek istiyorum : 

Amerika Birleşik Devletleriyle, NA
TO çerçevesinde olsun, ikili illişkilerde 
olsun, çok karmaşık hale gelmiş durum 
hakkında açıklama bekleyen kamuoyu, 
programdaki 'birbuçuk 'satırlık cümle ile 
elbet tatmin olmuş değildir. «ABD ile 
dostluk ve ittifak ilişkilerimizi karşılıklı 
menfaatlere hizmet edecek şekilde ge
liştirmeye kararlıyız» deniyor. 

Peki, SEtA'nın şimdiki durumu ne
dir, ne gibi gelişmeler 'beklemiyor? An
laşmayı askıda tutmaktan başka ne gibi 
önlemler düşünülmektedir? 

Amerikan Kongresinde ve komisyon
larda gelişen olumsuz yaklaşımlar ve ka
rarlar karşısında hükümet ne düşünmek
tedir, ne gibi tedbirler almıştır veya ala
caktır? 
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ABD'nin Türkiye'yi NATO dışı bir
takım girişimlere sokmak istediği, Kör
fez sorunuyla aktif olarak ilgilenmemizi 
'istediği gerçek midir? Bu ve 'benzeri so
runlarda hükümetin tutumu nedir, ne 
olacaktır? 

INF Anlaşmasının Türkiye üzerinde 
ne gibi etkileri olacaktır? Türkiye bu ne
denle yeni yükümlülüklerle karşılaşa
cak mıdır? Türkiye, INF dışında kalan 
yeni nükleer silahların toplanacağı bir 
alan olacak mıdır? 

INF Anlaşmasından sonra dana da 
güncelleşmiş olan konvansiyonel silahlar 
konusunda hükümetin tutumu nedir, ne 
olacaktır? Bu konu ile ilgili olarak Gor-

Jbaçov'un, «Sovyetler Birliğinin güneyin
deki büyük güçten» bahsetmesi ne anla
ma geliyor? Bu olay, «Herhalde Altıncı 
Filoyu kastetmiştir» gibi bir cevapla ge
çiştirilecek basitlikte midir? Bu konuda 
nasıl bir gelişme beklenebilir? (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Yunanistan'la olan ilişkilerimizin dü
zelmesi ve Kıbrıs sorununun, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin 29 Mart 1986, 
tarihli önerisinin sınırları içinde çözülme
sini >biz de istiyoruz; ancak, Avrupa Top
luluğu ile olan Viskilerimizin 'biraz iyileş
mesi umuduyla bazı müttefiklerimize© ter
tiplenmekte olduğunu duyduğumuz bir 
oyuna kapılarak, bu iki konuda ödünler 
verileceği kaygısını ciddî olarak taşıyo
ruz. 

SHP olarak, bütün uluslarla, özellik
le komşularımızla dostluk ve her alanda 
iyi, verimli ilişkiler yürütmek isteriz. 

Yunanistan'la aramızda bulunan Ege 
Denizi, bizi birbirimizden uzaklaştıracak 
değil, yaklaştıracak bir ortam olmalıdır. 
Yapılacak şey, Ege Denizinden, denizaltı 
ve denizüstü olanakları ile hava koridor
ları ile her iki tarafın haklarını koruyan 
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bir anlaşma içinde ortaklaşa yararlan
maktır. Bu hakça bölüşüme ya da ortak
laşa kullanıma götüren yolda dikkatle, 
kararlılıkla ve barışçı bir anlayışla iler
lemek zorundayız; ama bu yolda ilerle
meyi çabuklaştıracak etkenleri 'biz kendi
miz bulmalıyız ve devreye sokmalıyız; 
aksi halde, varılacak anlaşmada daha çok 
ödün veren taraf biz oluruz. 

Hükümet programında Avrupa Top
luluğuna tam üyelik 'başvurusunun geçen 
dönemde yapılması önemli bir başarı ola
rak gösteriliyor. Biz de parti olarak bu 
'başvuruyu destekledik. SHP programında, 
Türkiye'nin ulusal kalkınmasını ve sana
yileşmesini engellemeyecek şekilde Avru
pa Topluluğuna tam üye olmak, amacı
mız olarak belirtilmiştir. Hükümet prog
ramında, başvuru yapıldıktan sonra ne 
gibi gelişmeler olduğu konusunda hiç bil
gi yoktur. Bu konuda Sayın Özal'ın açık
lama yapmasını bekliyoruz. 

Bizim dış ve iç basından izlediğimize 
göre, tam üyelik başvurusunun işleme 
konulmasıyla ilgili takvim çok yavaş iş
lemektedir. Bütün bu gecikmelerde bir 
temd nedenin, Türkiye'de demokrasinin 
'bütün kurum ve kurallarıyla henüz iş
lemediği kanısı olduğu açıktır. (SHP sı
ralarında alkışlar) Bu kanıya yol açan 
başlıca olaylar da, insan haklarına aykırı 
uygulamalar ve özellikle sendikal hak
lardaki kısıtlamaların, sınırlamaların hâ
lâ kaldırılmamış olmasıdır. Avrupa Top
luluğuna üyelik başvurusunun Büyük 
Millet Meclisinde konuşulduğu gün de 
aynı şeyi söyfomiştim; hem Avrupa Top
luluğuna üye olmak istemek, hem de in
san hakları ve özellikle işçi hakları ko
nularında Batı demokrasilerinin gelenek
selleşmiş davranışlarından uzak durmak... 
Bu ikisi bir arada olmaz. Bırakınız ki biz, 
Avrupa Topluluğuna üye olmak için de-
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mokr&si istiyor değiliz; biz, demokrasi 
içinde var olmak istediğimiz için, bütün 
vatandaşlarımızın haklarına saygı gösteren 
bir hukuk devletinde yaşamak istediği
miz için Avrupa Topluluğuna üye olmayı 
•doğal hakkımız görüyoruz. (SHP sırala
rından alkışlar) ANAP İktidarı, hakkı
mızda yanlış izlenimler 'doğurarak bu yo
lu kapatmamalıdır. Yoksa, yalnız halk 
karşısında değil, tarih önünde 4e sorum
lu, aîur. (SOP sıralarından alkışlar) 

'Bulgaristan'daki soydaşlarımızın .uğ
radıkları haksız ve son derece üzücü dav
ranışlar devam ediyor. Gerek uluslararası, 
gerek ikili anlaşmalarla tanınmış hakları
na saygı gösterilmesini ya da Türkiye'ye 
göçlerine izin venlmesinıi sağlamak için 
İkinci özal Hükümetinin neler yapmayı 
düşündüğünü bilmek isteriz? Bugüne ka
dar sarf edilen çabalar ya hiç sonuç ver
memiş ya çok sınırlı bir sonuç vermiştir. 
Onun için, şimdi ne gibi yeni önlemlere 
başvuracaklarını öğrenmek isteriz? 

Programda, «komşularımız İran ve 
Ira'k arasında aktif tarafsızlık politikası 
güttüğümüz» şeklindeki ifadepin tam ola
rak ne anlama geldiğini anlamış değiliz. 
İran ve Irak arasındaki savaşın bir an 
önce bitmesini elbet istiyoruz. Savaşan 
iki komşu arasında tam bir tarafsızlık po
litikası yürütmenin, çıkarlarımıza ve in
sanlığa en uygun davranış olduğutna da 
inanıyoruz; ama aktif tarafsızlıktan ne 
kastedildiğini arilamıyoruz; Sayın Özal 
açıklarsa memnun oluruz. Ayrıca, muhte
mel yanlış anlamaları önleyeceği için, böy
le bir açıklama, ulusal çıkarlarımız açı
sından da, inanıyorum ki, yararlı olacak
tır. 

Programda, «Dış politika» bölümünün 
sonunda, «Yurt dışında yaşayan vatan
daşlarımızın hak ve menfaatlarının en iyi 
şekilde korunması için gayretlerimizi ti-
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tizlikle sürdüreceğiz» denilmektedir. Gene 
programın, başka bir bölümünde, yurt dı
şında çalışan işçilerimizin sosyal güven
likleri ve yapı tasarrufu hesaplarının Tür
kiye'ye transferi konularındaki çalışma
lardan bahsedilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışında ça
lışan vatandaşlarımızın, aileleriyle beraber 
sayıları bugün 2 milyona varmıştır. Önem
li sorunları olan Ibu vatandaşlarımızdan, 
programın farklı iki yerinde sadece bir 
iki cümle ile bahsedilmekle yet'inilmiş ol
ması büyük bir eksiklik ve hatadır; İkin
ci özal Hükümetinin de birincisi gibi, yurt 
dışındaki işçilerimizin, vatandaşlarımızın 
sorunlarına bütünüyle şahin çıkmayacağı
nı gösteren olumsuz bir işarettir. 

Yurt dışındaki nüfusun yüzde 40'ı ha
len işçi statüsündedir. Onbeş yıldır, yir-
rni'beş yıldır Avrupa'da yasana ve çalışan 
vatandaşlarımız, Avrupa Topluluğu ül
kelerinin çoğunda, bu ülke vatandaşları
nın sahip oldukları hak ve özgürlüklerin 
önemli bölümünden yararlanamıyorlar. 
Pek çok yerde seçme ve seçilme haklarını 
küllmamıyorlar. Her gün, yurt dışı edil
me tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorlar; 
büyük bir güvensizlik ortamında yaşıyor
lar.; 

Böyle zor koşullarda yaşayan vatan
daşlarımızın yerleşme hakkı güvenceye 
kavuşturulmalı, benzer durumdaki başka 
ülke vatandaşları için kabul edilmiş olan 
çifte vatandaşlık hakkının alınması için 
hükümet, çeşitli Avrupa hükümetleriyle 
görüşmeler yapmalıdır. Bir iki .Avrupa ül
kesinde kazanılmış olan seçme ve seçil
me hakkının, yerel seçimler düzeyinden 
başlayarak her ülkede gerçekleştirilmesine 
çalışılmalıdır. 

Avrupa'da itibarlı bir ülke haline gel
diğimizi Sayın özal her fırsatta söylüyor. 
Böyle miyiz, değil miyiz, bunu Avrupa' 
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daki işçilerimize sormak gerekir. Çalıştık
ları ülkeden bir komşu ülkeye arkadaşla
rını ziyarete gitmek istediklerinde, yaban
cı ülke konsoloslukları önünde vize almak 
için altı ay, bir yıl bekletiliyorlarsa, bazen 
hiç sebepsiz yere vize alamıyorlarsa, itibar 
bunun neresinde kalmıştır?. (SHP sırala
rından alkışlar.) Bu vize uygulamasının 
kaldırılması için yapılan çalışmaların ne 
safhada olduğunun açıklanmasını isterim. 

Avrupa Topluluğu ülkelerinde serbest 
dolaşım hakkının tanınması da askıya alın
mış görünüyor. Bu konuda da nasıl bir 
gelişme öngörüldüğünü duymak isterim. 

Avrupa'da gittikçe artmakta olan ırk
çılık ve yaıbancı düşmanlığına karşı, hü
kümetler nezdinde, zamanında girişimler 
yapmalıyız; vatandaşlarımızın mağdur ol
masını hefhalükârda önlemeliyiz. Vatan
daşlarımızın, gerek orada yaşarken, gerek 
vatana döndüklerinde çözülmesi gereken 
daha pek çok önemli sorunları vardır : 
Kültür ve din sorunları, eğitim sorunları, 
emeklilik, konut, sağlık sorunları, aile bü
tünlüğünün sağlnamamasından kaynakla
nan sorunlar.... Bunlara benzer sorunların 
çözümü için hükümetin konuya bir bütün 
olarak 'bakmasını istiyoruz ve AET ülke
leri faükümetleriyle her konuda ayrı ayrı 
görüşmeler yaparak 'bunları sonuçlandır
malarını istiyoruz. 

itibarlı ülke olmak - birçok defa söy
ledim - borç verilebilir ülke olmaktan 
başka bir şeydir; insanlarına hiçbir yerde 
ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş mua
melesi yapılmayan ülke olmak demektir. 
(SHP sıralarından alkışlar.) 

Sayın Baş/kan, sayın milletvekilleri, hü
kümet programında bir cümle ya da bir 
paragrafla ileri sürülen bir iddia, yuvar
lak ısözlerle çizilen bir taslak; bunların 
hepsini eleştirmek, gerçeklerden ne kadar 
uzak, ne kadar yanlış yolda olduklarım 
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göstermek, yazık ki, iki saate sığmıyor. 
Vaktimin sona erdiğini görüyorum. 

Millî eğitim alanındaki hedeflerin ne 
kadar yüzeysel ve ticarî maksatlara yö
nelik olduğunu, üniversitelerde bilimsel 
özerkliğin kalkmış olduğunu bir tarafa bı
rakıp, «YÖK Kanunu günün şartlarına gö
re değiştirilecektir» gibi, ne anlama gel
diği belli olmayan bir hükümle yetinme
nin; Millî Savunma. Bakanlığının reorga-
nize edileceğini haber verirken, nasıl ya
pılacağını hiç söylememenin ne anlama 
geldiklerini incelemek, ayrıntılı açıklama 
sormak isterdim; ama zamanım dolduğu 
için sözlerimi bitireceğim. 

Programın sonunda, Sayın Özal, 
«Memleketin meselelerini de, çözümünü 
de biliyoruz» diyor. Ben de sorayım: Öy
leyse bugüne kadar niye çözmediniz (SHP 
sıralarından alkışlar) ya da çözüm yolun
da hiç ilerlemediniz?. Bugüne kadar yapa
madığınızı bundan sonra nasıl yapacaksı
nız?. (SHP sıralarından alkışlar.) 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
nun, açıkladığım nedenlerle, İkinci özal 
Hükümetine güvenoyu vermeyeceğini bil
ginize sunar, Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, ayakta alkışlar., DYP sıralarından al
kışlar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederini. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 

Mükerrem Taşçıoğlu; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; Anavatan Partisi 
Grubu adına hükümet programı üzerinde 
grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yü-
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ce Meclisimizin üyelerine en derin saygı
larımı sunarım. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, 'ben, konuşma 
planımda bir değişiklik yapmak lüzumu
nu hissettim. Sebebi şudur : Aşağı yuka
rı -öğle tatilini hesaba katmaz isek- iki
şerden dört saat hükümet programımız 
üzerindeki eleştirileri dikkatle dinledikten 
sonra, bunların -şöyle madde 'başı 'halin
de dahi olsa- cevaplanmasını konuşmamın 
sonuna bırakmaya sabredemedim. Bu iti
barla, müsaade ederseniz... (DYP sırala
rından «Başbakan cevap versin» sesleri.) 

Efendim, ben de cevaplarım, Başbakan 
da cevaplar. Ben, görüş olarak Gevaplarım 
efendim. (DYP sıralarından «Sen cevap-
layamazsın» sesleri.) 

Siz nasıl, istediğinizi anlattıysanız, ben 
de gördüklerimi, görüşlerimi ve fikirleri
mi, özellikle hükümet programı konusun
da rahat rahat anlatırım. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, bu politika 
bir garip şey... Şimdi, dört saattir arka
daşları dinliyorsunuz; eğer bu söyledik
lerinin onda biri doğru olsa, 292 mev
cutla bu iktidarın buraya gelmemesi la
zım! (DYP sıralarından «Ofsayt, ofsayt» 
sesleri.) 

Şimdi, dinlemeyi öğrenin, dinlemeyi 
öğrenin... Bakın, dört saattir dinlemeyi de 
anlatmaya çalıştık. (DYP sıralarından gü
rültüler.) Müsaade edin, yoksa susuneaya 
kadar bekler, yine devam ederim; bir şey 
fark etmez, ki... 

Muhterem arkadaşlarım, 'hani hikâyeyi 
bilirsiniz : Adam et almış, emanet 'bırak
mış; yemişler eti. Sonra geldiğinde «Bi
zim et ne oldu?» diye sormuş, «Kedi ye
di demişler. Adam kediyi tartmış, hepsi 
tam etin kilosu kadar. «Yahu kedi buysa 
et nerede?» demiş. 
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Eğer bu söyledikleri doğru ise, biz na
sıl geldik buraya? Ben hep bu sualin ce
vabını aramaya çalışıyorum. (SHP sırala
rından, «Seçim Kanunu getirdi» sesleri.) 

Onu da biliyorum. «Yüzde 36 ile gel
din» hikâyesini biraz sonra tafsilatıyla an
latacağım. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı
kesir) — Eski bakansın, konuşamazsın bir 
defa. 

MEHMET MÜKBRREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Bir sayın liderimiz bize 
bazı sorular sordu. Tabiî büyükçe bir kıs
mına... (SHP sıralarından «Sana sormadı, 
Başbakana sordu» sesleri.) Sordu efendim, 
sordu. 

Büyükçe bir kısmına hükümet cevap 
verecek, vazifesi odur. Biz görüşlerimizi 
ifade etmek sadedinde bazı hususlara de
ğineceğiz. 

Bakınız, deniyor ki, bu Mecliste tar
tışmadan kaçınılmasın, bu Mecliste muha
lefete istediği gibi hareket edebilme, dü
şüncelerini arz edebilme imkânı getiril
sin, Meclisi bir ayak bağı haline getir
meyin.... 

Biz bu görüşlere katılıyoruz, biz za
ten 'bu görüşlerin aksine bir davranışın 
içinde değiliz. Biraz sonra tafsilatıyla da 
ifade edeceğim, biz bu Meclisin daima 
açık kalmasından ve bu Meclis sayesinde 
memlekette demokrasinin ayakta kalma
sından yanayız; bundan hiçbir şüpheniz 
olmasın. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı
kesir) — Haftalık çalışma günlerini ikiye 
indiriyorsunuz?.,. 

MEHMET MÜKBRREM TAŞÇIOÖ-
LU (Devamla) — Sosyal devlet olmadı
ğımızdan bahsediyorlar. 

Biz bu düşüncede değiliz, bu fikri pay
laşmıyoruz. Neden? 



T. B. M. M. B : 4 

Bakınız, «Sosyal Dayanışma ve Yar
dımlaşma Fonu» adı altında, ço'k tenkit 
edilen, 'hatta politikaya alet ettiğimiz id
diaları ileri sürülen bir fon... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) —Gerçek!.. 

MEHMET MÜK'ERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Bir tek misal göste
remezsiniz, hiç 'bağırmayın. Bütün mem
lekette... (DYP sıralarından gürültüler.) 
Müsaade 'buyurun, böyle gürültü ile patır
tı ile olmaz bu iş. Çak araştırdık, çok 
sorduk. Bakın, siz mülkî amirleri de bu 
şekilde isnat altında, şaibe altında bırakı
yorsunuz. tilerimizde ve ilçelerimizde kay
makamlarımızın başkanlığında, belediye 
başkanlarımız, oranın ileri gelenlerinden 
iki üç kişi, müftüsü vesairesiyte, hiç siya
sî düşünce ve kanaatlarına bakılmaksızın, 
kurulmuş heyetlerin yapmış olduğu bin
lerce tatbikat vardır. Ben size sövlüyo-
rum : Bize bir tane bu tatbikatlardan gös
teriniz ki, sivasî amaçlı vardım yapılmış
tır... Bunu övünerek söylüyorum. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Gağlık sigortasını getirdik, süper emek
liliği getirdik. Bu, sosyal devlıet anlavışı-
nm tatbikatlarından, çok hayırlı faaliyet
lerdir; sırası gelince tafsilatını vereceğim. 

Vaktinizi almamak için çabuk çabuk 
geçiyorum. Burada fonlara temas edildi. 
Bizim zamanımızda çıkan fon takriben 10 
tanedir; mevcut fon adeti 110 küsurdur. 
Bizim zamanımızda çıkan fonların hepsi 
kanunla çıkmıştır. Bu konuya temas eden 
sayın liderin zamanında fonlar kararname 
ile çıkmıştır. Bizim zamanımızda kanunla 
çıkan fonlarda, o kanunlarda maksat sa
rahaten 'belirtilmiştir. Yine 'bizim zama
nımızda 'bu fonların denetimi sağlanmış
tır. Fonların aleyhinde 'bulunmaya lüzum 
yoktur. 
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Ayrıca ilave edeyim, bakınız, 17 nci 
Dönemde 105 adet kanun kuvvetinde... 
Pardon bu başkası, affedersiniz... (DYP 
sıralarından «'Ezberci, ezberci» sesleri.) 
Efendim sayılarda şaşırabilirsiniz, mühim 
'bir şey değil bu. Kanun hükmünde karar
name konusu - hemen arkas'fidan geldiği 
için zaten o karışıklık oldu - Meclisten el
deki. imkânlar nispetinde geçiyor; ama 
bakınız şimdi sizlere istatistikleri okuya
cağım : 

Kurucu Mecliste 84 tane kanun hük
münde kararname gelmiş, 19 tane çıkmış, 
65 tanesi kalmış. 

12 Eylül öncesinde 22 tane gelmiş, 1 
tane çıkmış, kalan 21. 

XVII. Dönemde, geçen dönemde 105 
tane gelmiş, 47 tane çıkmış, kalan 58. 
Yüzde 45 nispetinde çıkmış. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — İsterse yüzde 1 olsun. 

MEHMET MÜK'ERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Var efendim, sizin de
virlerde yüzde 5 bu oran, daha geri. 

Komisyonlardan geçiyor, normal pro
sedürü var, hiçbir kastı yok; zamanı ge
lince hepsi geçecek. Bu konunun ciddi bir 
şekilde 'buraya getirilmesini anlayamıyo
ruz biz. 

Şimdi bakınız, ben oturduğum yer-
dende kendimi tutamadım, istemeden mü
dahale ettim; sayın lider, hizmetleri in
kâr ettiğimizden bahsediyor. Biz, parti
nin kurulduğu günden beri geçmiş dönem
lere ait tenkit yapmaktan daima kaçmı-
şızdır; bir. İkincisi... 

MUSTAFA ÇÖRAPCIOÖLU (Balı
kesir) — Sermaye noksan. 

MEHMET MÜK'ERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Sermayem olmadığını 
biraz sonra anlatacağım burada. Biz onu 
yapmadık efendim, biz onu yapmadık. 
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Sayın Çorapçıoğlu, laf atmayı bırakın 
da 'biraz dinleyin. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı
kesir) — Çok dinledik Sayın Taşçıoğlu, 
dört senedir dinliyoruz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Devamla) — Daha 'bir beş sene din
leyeceksiniz, ondan sonrası da 'belli değil. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) Buraya bi
lek kuvvetiyle 'gelinir; buraya laf atarak 
değil, buraya oyla gelinir; gelirsiniz, ko
nuşursunuz. (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir saniye, Sayın Taş
çıoğlu, lütfen... 

Sayın milletvekilleri, hatibin konuşma
sını bir insicam içerisinde devam ettirme
sine fırsat tanıyınız efendim. Bu görüşme
lerin anlaşılabilecek bir şekilde devamına 
yardımcı olunuz. Bu konuda hepinizden 
anlayış bekliyoruz, yardımcı olmamızı is
tiyoruz efendim.... 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — Sö
zünü geri alsın. 

BAŞKAN — (Lütfen efendim... Lüt
fen, söz kesmeyiniz. Bakınız, benim sözü
mü kesiyorsunuz. Sizden ricada bulunu
yorum; lütfen Buranın adabına hepimiz 
uymak mecburiyetindeyiz, içtüzük hüküm
lerine hepimiz uymak mecburiyetindeyiz 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar, 
SHP ve DYP sıralarından gürültüler.) Lüt
fen, içtüzük hükümlerine uygun şekilde 
davranınız ve karşılıklı konuşmaya fırsat 
vermeyiniz efendim. 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — Sa
yın Başkan, sayın hatip «Bilek kuvvetiyle 
geldim» dedi. Buraya milletin iradesiyle 
gelinir; lütfen bunu tashih etsin. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Devamla) — Peki, sizin anladığınız 
gi'bi düzeltiyorum. 
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Onu ifadeye çalışıyordum Sayın Baş
kanım; biz, geçmişi kötüleyerek, «Geç
miş şunu şu kadar yapamadı, biz bu ka
dar yaptık» diye bir övünme yoluna git
meyi hiçjbir . zaman arzulamayız; ama 
yaptıklarımızı ifade için bir mebde, bir 
Ikıyas, bir ölçü almamız lazım. Genellikle, 
dikkat ederseniz, bütün konuşmalarımız
da ve programımızda, hep «1983'te şuy
du, şimdi 'bu» diye ifade ediyoruz. 1983 
öncesini hiç hesaba katmadığımıza göre, 
'kasıtlı olmadığımız oradain dahi anlaşılır. 
(DYP sıralarından «Programı bir daha 
oku» sesleri.) 

Yine, sayın genel başkan, hizmetlerin 
götürülüşünde, özellikle elektrik hizmetin
den bahsederken, «O tarihe kadar 24 bin 
'köye hizmetin götürüldüğünü ve buralar
da köylü nüfusun yüzde 80'inin yaşadı
ğını» 'belirttiler ve şu sözü ayftıen kaydet
tim: «Nüfusa ve ihtiyacın aciliyetine gö
re tercih yapılır» dendi. Buna göre yapar
sak, açıklayalım, 'bizim anlayışımız böyle 
değil, o zaman istanbul, Ankara, İzmir'e 
götürmemiz lazım. (DYP sıralarından 
«Demagoji yapmayalım» sesleri.) Açık 
efendim, «Nüfus ve aciıliyete göre» diyor. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — 
Köy; köy için dedim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balı
kesir) — O hizmetler o vilayetlere yapıl
dı. 

MEHMET ABDIURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Zaten işe yarasaydın, ba
kanlıktan atılmazdınız. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Devamla) — O lafı biraz daha büyü
türüm, «İşe yarasaydı başbakanlıktan, atıl
mazdı» derim. Dikkat edin o sözünüze. 
(DYP sıralarından gürültüler.) Biz, 
memlekete hizmet ediyoruz; her yer şeref
lidir; ölçünüze dikkat edin. (ANAP sıra-
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lanndan «Bravo» sesleri, alkışlar; DYP 
sıralarından «Saygılı ol» sesleri.) Milletin 
tercihi daha yeni 'belli oldu. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — O 
kelimeyi de ağzına alıma, (Gürültüler.) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖ-
LU {Devamla) — Şimdi, Sayın 'inönü'nün 
değindiği noktalar hakkımda da hızla fi
kirlerimi belirtmek istiyorum, (Gürültü
ler.) 

Muhterem' Başkanım, lütfen sükûneti 
sağlar mısınız efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam 
edin. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖ-
LU (Devamla) — Sayın inönü, «Hükümet 
Programı, tıpkı, dört senedir alışageldiği
miz icraatın içinden programı gibi; bize 
o intibaı verdi» diyor. (SHP sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri.) 

Zaten doğru olması lazım; özüyle, 
sözüyle, zikriyle fikrinin ıbir olması lazım 
zaten. (ANAP sıralarından alkışlar.) Hü
kümetin icraatıyla, 'hükümetin programı 
birbirine uymazsa olur mu? (G(HP sırala
rından «Olmaz» sesleri.) Ben de onu be
lirtmeik için söylüyorum. 

Kendileri gene bir noktada, acaba bu 
dış borçların gittikçe büyümesi bizim ulu
sal çıkarlarımız yönünden yarın bir tavize 
'bizi mecbur eder mi, gibilerinden endişe
lerini belirttiler, eğer yanlış anlamadımsa. 
E, insaf; bugün borç almayan bir ülke 
dünyada hemen hemen yok. ingiltere'nin 
bile borç aldığını biliyorum. Yani ihsan, 
millî haysiyetini, şerefini korumayı bilmi
yorsa, borç alsa da almasa da, o nasıl ol
sa tehlikededir; ama onu biliyorsa, karşı
lıklı olarak oturup konuşuyorsunuz, şartı 
şurtu belli... Ben bu konunun niye günde
me geldiğim anlayamadım? (SHP sırala
rından gürültüler. «"Borç oranı?» sesleri.) 
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Her cümlemin sonunda bir fikir beyan 
edeceğinize, çıkın biriniz konuşun şurada; 
insaf edin... Bakınız, içinizde bu Meclise 
yeni gelmiş olanlar var; burada adam din
lenir, sonra söz alınır, konuşulur, usul bu
dur; rica ederim... (ANAP sıralarından 
alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, yine sayın 
genel başkanın işsizlik konusunda endi
şeleri var. işsizliğin azalmadığını, işsiz
liğin çoğaldığını ve Birinci Özal Hükü
metlinin işsizlik konusunda başarılı olma
dığını, bundan endişe duyduğunu belirtti
ler. Ben o konuda aynı kanaatte deği
lim. işsizlik artış hızı azalmıştır. Unut
mayınız ki, bu memleketJte her sene 1 
milyon küşl daha yaş durumu itibariyle 
işçi. olma durumundadır. Ona rağmen ve 
nüfusumuzun da her sene yüzde 2,5 ci
varında arıtmasına rağmen, işsizlik artış 
'hızı, istatistikte resmen gözükmektedir 
ki, azalmaktadır. 

Ne yapılmıştır, ne yapılmaktadıt ki, 
bu iddia doğru olsun? Biliyorsunuz, bir 
devlet bakanlığımızı özelikle bu işle uğ
raşmaya memur ettik; beceri kurslarını 
bunun için açtık. Asıl mühimi, çıkarmış 
oMuğumuz Çıraklık ve Meslekî Eğitim 
Kanunu ile, bugün meslek okullarının 
- lise olsun, yüksekokul olsun - bulun
duğu yerlerde haftada beş gün okula de
vam etme yerine iki gün okul, üç gün 
sitaja gitmelerim' temin ettik. Bu arkadaş
lara sosyal sigorta güvencesiini de sağla
dık, asgarî ücrete yakın bir ücreti cep 
harçlığı olarak ellerine verdik. Böylece, 
teorik ağırlıklı değil, pratik ağırlıklı kim
selerin yetişmesini ve o iki günün dışın
da boş kalan üç güne de dışarıda, kapı
da bekleyen, - biraz evvel yine aynı ko
nuda şikâyetlerinizi dinledim - okula, yer 
olmadığı için alınamayan gençleri sok
mak imkânını bulduk. Biraz sonra ra
kamlarını vereceğim. 
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Şimdi, gerek bu beceri kursları, ge
rek çıraklık ve meslekî eğitm, beceri ka
zandırma, nitelikli içşi yapma, vasıfsız 
işçiyi az da olsa bir beceriye kavuşturma 
yolunda çok büyük adımdır. Sayılarını 
da vereceğim. O itibarla, işsizlikle müca
delede çok etkin olmuştur; bir. 

İkincisi: toplu konut gibi inşaata dö
nük sektörlerin çok yoğun bir şekilde 
faaliyete geçmesiyle, özellikle inşaatların 
emek - yoğun bir sektör olması dolayı
sıyla ve bunun yanı sıra, tıpkı emek -
yoğun olması nedeniyle aynı sekilide tu
rizmde de emek - yoğun işçi kullanılma
sını nazarı itibara alırsanız, inşaat sek
törü, turizm sektörü patlama gösterdi 
bu memlekette. Çok sayıda işçiye ihtiyaç 
oldu; ama, becerisi olan işçiye ihtiyaç 
oldu. Bu beceri kurslarıyla, bu çıraklık 
ve meslekî eğitim çalışmalarıyla biz iki
sini birleştirdik ve gayet iyi neticeler 
alınmaktadır. Yeter mi?.. Gayet tabiî yet
mez. İşyerlerinin çoğalması lazım, başka 
birtakım katkılarda bulunmak lazım; 
ama muhakkak olan şudur ki : Birinci 
özal Hükümeti bu konuyu altı temel me
seleden bibisi olarak ele almıştır; kat edi
len mesafeler de hiç öyle tenkit edilecek 
değil, bilakis, az da olsa, teşekkür edile
cek seviyelerdedir, onu açıkça belirtmek 
isterim. 

Kaçakçılığı önleyemediğimiz şeklin
deki ithamı yine kabul etmiyorum; .çün
kü özellikle sigara başta olmak üzere 
lüks tüketim mallarının bu memlekette şu 
veya bu yolla girdiği ve kaçakçılığın biz
den evvelki devirlerde de önlenemediği 
bir gerçektir. Eğer biz onlara polisiye 
tedbir almaya devam etmiş olsaydık, yıine 
aynı netice olacak ve kaçakçılığı önleye
meyecektik; ama biz, akılcı bir yolla, 
polisiye tedbir almak yerine, işin ekono
mik tedbirlerle halledilmesi, mevzuatla 

halllıedilmesi, işte biliyorsunuz, devlet eliy
le bu malların getirilerek arz edilmesi'yo
luna gitmekle, bundan 'büyük de istifade 
sağladık. Sadece kaçakçımın cebine giren 
ve vergisi hiçbir şekilde ödenmeyen bir 
kara kazancı yok ettiğimiz gibi, oradan 
elde ettiğimiz parayı da, biraz sonra iza
ha çalışacağım, toplu konut gibi çok ha
yırlı bir işte kullandık. Ben, hangi malın 
şu anda kaçak olarak yurda girdiğinin' ce
vabını siızden istiyorum. Eskiden, dışarı
dan gelen bütün mallar neredeyse kaçak 
geliyordu, şimdi hiç kaçak mal yoktur. 
(ANAP sıralarımdan alkışlar) 

özeleştirme konusunda gizlilikten 
endişe duyduğunuzu ifade ediyorsunuz. 
Tabiî, hükümetin bir icraatıdır, vakti gel
diğinde ilgili mercilerden geçerek, Meclis 
komisyonları dahil, hazırlık çalışmaları 
dahil1, Meclis Kurulu dahil, huraılara bun
lar kanunlar sökünde geleceklerdir; ama 
özellikle arzu 'ettiğiniz, şimdiden 'bilmek 
istedlğ'miz hususlar varsa, zanneriyorum-
ki, hükümet oılarak arkadaşlarımız, etle
rinde ne kadar bilgi var bilmiyorum, on
ları size verimler. Burada bir gizlilik ve o 
gizlilikte bir maksat aramanın doğru ol
madığı kanaatindeyim. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — 100 
bin liıraya özal nasıl kurtardı?.. Onu da 
anlat... Bozulmayalım efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Bozulmuyorum da, 
bir Türkiye Büyük Mı'iet Meclisinde böy
le bir suali uluorta birisi nasıl sorar, ona 
şaşıyorum. 

TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Ka
çakçılar 100 bin liraya affedimıiyor mu 
beyefendi? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Çalışma barışı ille 
ilgili ve zamlarla iHg'ıli sözlerinıi sayın ge
nel 'başkanımın dikkatle dinledim. Gerçi, 
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tıpkı siyasî yasıakılıamalar ve kısıtikmıaılar-
dıa olduğu gibi, askerî yönetimi devrimde, 
sendikalar, toplusözleşme, grev ve lokvat 
yasalları tadil edilmiş, o günün 'koşulıl'arı-
na uydurulmuştur. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manı'sa) 
— Hakkınız var mı? 

MEHMET M'ÜKBRREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) Askerî yönetim dev
rinde diyorum beyefendi. Benim hakkım 
yok, ben yapmadım kamuınıu. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Siz deva
mısınız onun. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Suali cevaplı mı 
konuşacağız Sayım Başkan, nasıl konuşa
cağız bümiyorum bu arkadaşlarla? Sayın 
Timisi, siz genel başkanlık yapmış benim 
aziz bir hemşerimsinöz, lütfen müsıaade 
edin de konuşayım. 

MUSTAFA TİMİSİ (İstanbul) — Ben 
bir şey söylemedim Sayın Bakan. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Siz konuşuyorsunuz 
orada. (SHP sıralarımdan gülüşmeler) Ne 
olur, bundan ne çıkar arkadaşlar 'böyle 
gülerek, ne olur?.. Bırakım da anlatalım; 
$':z anlattınız, 'b;z de anlatalım. Şurada he-
pimvz memlekete hizmet için varız. 

AHMET ERSİN (İzmir) — O konuş
madı, onu niye söylüyorsunuz? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Yani bu sözlerle ne 
olur efendim?.. 

MUSTAFA TİMİSİ (İstanbul) — Gö
zünüz de bozulmuş sizin efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Şimdi, bu yasalarım 
acaba daha yumuşatılması, ILO sözleş-, 
melerime uydurulması zamanı gelmrş mi
dir, gelmem^ m:d:r, diye aylardan beri 
konuşuluyor. 
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Bunun hazırlıkları yapılıyor; hüküme
timiz bumu çoktan ele aldı; ama biz bu 
konular ilk ortaya atıldığı zaman me de-
4ik? Bunlar, fevkalade zamıamın getirdiği 
kanunlardır, hâlâ geçeridir, içimde hâlâ 
öyle çok yakınacak kadar çalışma barı
şımızı bozan biırtalkım maddeler yoktur. 
Mesela; fddia edildiği g''bi, grev yasak de
ğildir. Son birbuçuk iki yıl içinde yüzüm 
üstünde grev rahat rahat yapılmıştır ve 
hükümet olarak biz bir defa dahi olsun 
grev erteleme gibi b:'tr konuyu ele alma
dık; bırakın, grev rahat rahat yapılsın, 
dıediık. 

Kamu sektöründe 900 bin işçyi kap
sayan toplusözleşmelerin yansımdan faz
lası için geçen sene, ilgili sendikalar kar-
şıhıkılı oturmak suretiyle çatır çatır pazar
lık yaptılar; Allah nasip ederse önümüz
deki aylarda da diğerleri yapılacak. Bu 
memlekette toplusözleşme var, yapılıyor, 
serbest pazarlık var, grev hakkı var. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

Efendim, düzeltilmesi icap eden nok
talar yok mu? Oturulur, konuşulur; nite
kim oturuluyor, konuşuluyor bir net'ceye 
varılmanın çabası içimde; ama bunu bir 
politik malzeme yapmaya çalışmıayım; iş
ler yolunda g;diyor; ilgili semd:ka1ar ga
yet iyi bir anllayış içerisinde bu işi yürü
tüyorlar. 

Bakınız, daha itki gün evvel grev pat
lamalarını gazetelerden Okuduk. Bu 
grevlerden dolayı 2,5 milyon işgünü kay
bedildiğinden bahsediliyordu. Bunu ba
na sordular; 'ben de, «'Varsın kaybolsun 
işçi halkları konusunda. Onlar da kendi
lerime verilen haklan kullanırlar. Tabiî 
her faturanın bir bedeli vardır. Bu işgünü 
kayıplarından dolayı ekonomide gayet 
tabiî kayıp olacaktır; ama bunu millet
çe sineye çekeriz. Çünkü, işç'i, hakkını 
aramak için grev yapmaya devam ede-
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çektir; bunu önlemeye lüzum yoktur, 
kimsenin hakkı da yoktur» demişimdir. 
Ben, eski Çalışma Balkanı olarak, İşçimin 
halklarını da korumakla mükellef, birin
ci derecede korumakla mükellef bir kim
se olmanın dalıma idraki içinde olmu
şumdur. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — İş
verenlerden bahset. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — İşverenlere de git
tiğimizde, kongrelerde gerekli şeyleri söy
ledik, biç meraklanmayın. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — Biraz da Seydişehir'den 'bahset. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Seydişehir de ha
yırlısıyla bağlandı. Eğer öyle «şıp» diye 
birinci gün bağlamaydı, belki bu kadar 
kârlı çıkmayacaktı işçi arkadaşlarımız. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Devlet ine1 kadar zarar 
etti? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLÜ (Devamla) — Ne olacak; toplu 
sözleşme (müzakereleri uzadı, grev uza
dı... Bu bir mücadeledir; sizin yaptığı
nız 'gjiıbü onlar da yapıyor ve gayet gü
zel netice elde edildi; devam ediyorlar. 

29 Kasım 1987 'seçimleri neticesinin, 
aziz milletimizin teveccühü ile, iktidar 
emanetinin, bir beş yıl daha Anavatan 
Partisi Hükümetine verilmesi istikame
tinde olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bi
rinci dönem Anavatan Partisi iktidarı, 
parti programımda yazılı hususları he
men hemen tam olarak yerine getirdiği 
içindir ki, bir defa daha bir beş yillık 
ikinci dönem süresince millete hizmet 
edebilme imkânını elde etmiştir. 

Elbette ki, Birinci Özal Hükümeti 
devrinde başarı elde edilmemiş olsaydı, 
milletimiz bu emaneti ikinci defa aynı 
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parti iktidarına vermezdi; bunu bir bi
lelim. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sözlerimin başında gururla ıbu husu
su belirtmeyi Anavatan Partisi için bir 
halk olarak görüyorum. Almış olduğu
muz netice ile, 1983 seçimlerinde oldu
ğu gibi, iktidar olmanın gururunu ve so
rumluluğunu birlikte yaşamaktayız. Bir 
dört yıl geride kalmıştır; ama hemen 
İfade ediyorum, bu dört yıl içerisinde 
siyasî ve ekonomik istikrar, kim ne der
se desin, güçlenmiştir. 

Bu dört yıllık iktidar döneminde sos
yal problemlerin ıbüyük ölçüde hafifle
diğini görmekteyiz. Herkes yarına daha 
emin ve daha güvenle bakmaktadır ve 
söylemek mecburiyetündeyim, demokrasi, 
Türkiye'de artık kısıntısız ve yasaksız 
yerleşmiş durumdadır. (ANAP sıraların
dan alkışlar) ' 

Kat ettiğimiz mesafe, bu dört yıl 
içerisinde milletümlz için en iyi ve en 
doğru hizmetleri yaptığımızın bir kanı
tıdır. Bu hizmetlerin ortak özelliği, kök
lü, ciddî ve kalıcı olmasıdır. 

iktisadî, sosyal ve idarî bünyede bü
yük reformlar yapılmıştır. Aslında, mil
let hayatında dört yıl çok kısa bir za
man dilimi olmasına karşın, bu sürede 
yapılan İşler çek sayıdadır ve önemli
dir. Hiçbir siyasî hesaba dayanmayan, 
kısa vadeli, endişelerden uzak, memle
ketin hiç el atılmamış meselelerinin üs
tüne cesaretle gidilmiştir; azimle, sabırla, 
cesaretle hareket edilmiştir. Bu iktidar, 
aziz milletimizle birlikte refaha doğru 
koşmaiktadır.; Bu yarış elbette kıi zor bir 
yarıştır ve mutlaka kazanılımalıdır ve 
kaybedecek vaktimiz yoktur. 

Anavatan iktidarı, Atatürk'ün işaret 
ettiği muasır medeniyet seviyesi yarışına 
bütün varlığıyla katılan bir İktidardır. 
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Muhterem milletvekilleri, Anavatan 
Fantisinin doğum tarihi 20 Mayıs 1983' 
tür. Hiçbir partimin devamı ©taradığını 
daha ilk günde açıkça ifade etmiştir. 
Hatta, genel başkanımızın muhtelif be
yanlarında sık sık «Biz yepyeni partiyiz» 
de'yişin/i hep hatırlarız, 

Partilerimizin tarihini tetkik ettiği
mizde1, 1946'dan beni, hemen hemen ku
rulan bütün partiler ya mevcut bir par
tiden koparak doğmuşlar ya da kapan
mış bir partinin devamı olarak yaşantı
larını devam ettirmişlerdir. «Kapanmış 
bir partinin» diyorum, bu parti ya ken
di kendini fesheden partidir ya da kapa
tılmış partidir. Eğer kapatılmış parti ise, 
hatırlarsınız, çekine çekine, adını ver
mekten adeta korkarak, hangi partinin 
devamı olduğunu daih'i söyleyemediği o 
günlerde, «Gözlerimin içine bakın an
larsınız» diye imalı sözlerle ifade ederdi, 
anlatmak istediğini 

Niçin acaba bir partinin devamı ol
mak lüzumu h'issediiHird'i? Maksat çok 
açılk; bu b'ir miras meselesidir. Zannedi
lir ki, partilere yaşadıkları müddetçe 
kaydulmuş kimilerin veya onlara seçim 
sandıklarında oy verenlerin, o parti nam 
ve hesabına tescilleri yapılır ve o parti-
riin ilelebet malı olmuş'casına bir yanlış 
hükümle o partinin varlığı haline geldiği 
düşünülür ve ta'b'iî bu varlık, o parti ka
patılınca varislerine kalır zannedilir. Bu 
düşünceriin yanlış olduğu anlaşıldı. Anla
şıldı derken, Zannediyorum ki, son seçim
lerle yeni yeni anlaşıldı. 

İşte, Anavatan Partisi, blçMr partinin 
mirasından istifadeyi düşünmediği, gücü
nü yalnız kendi programından, kendi ic
raatından aldığı içindir ki, kurulduğu 
günden beri açıkça ve cesaretle bunu ifa
de etmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Siyasî tarihimizde ilk defa «Biz yep-
yenli bir partiyiz, kimsenin devamı deği
liz» diyebilen bir partidir ve belki de, bel
ki de değil seçim sandıkları göstermiştir 
kli, millet bunu arzulamaktadır. 

Geriye dönük tenkit yapmaktan dai
ma kaçmıyoruz; birinci günden beri si
yasî davrantşlarıınız bu istikamettedir. 
Bu tenkitler, bizli polemiklere götürür, 
kavgalara götürür; biz bunlardan yana 
değiliz. Onun için, «onlar öyle yaptı, biz 
böyle yaptık» münakaşasını da açmak is
temiyoruz; ama biz Anavatan iktidarı 
olarak yalnız ve yalnız kendimize güven
dik. Bu güvenlimizi milletten aldığımız 
güçle bir dört yıl kullandık; herhalde ba
şarılı olduk ki, bir beş yıl daha, ikinci 
dönem, birinci parti olarak milletin te
veccühüne mazhar olduk. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Milletten aldığımız bu gücü, bugüne 
kadar sarf ettiğimiz emek ve hizmetin 
'karşılığı olarak, minnetle karşılıyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Türk Mil
letine, bize gösterdiği teveccühten dolayı 
şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bir hususu da
ha müsaadenizle belirtmekte faydia var. 
Bizim hiç şüphemiz yok; 6 Kasım 1983 
seçJimleri gayet dürüst olarak yapılmış
tır. Günün fevkalade koşulları nedeniy
le... (SHP sıralarından gürültüler) Sabre
din... Günün fevkalade koşulları nedeniy
le, bazı partilerin o tarihte seçimlere de 
kaitılamadığı bir gerçektir; ama bu ger
çeğin yanında mevcut partiler içerisinde, 
milletin teveccühünün, milletin itimadı
nın yönlendÜrildiği partinin de Anavatan 
Partisi olduğu muhakkaktır. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz... 

139 — 



T. B. M. M. B : 4 28 . 12 . 1987 0 : 2 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Biz o seçimlerin 
akabinde, üç ay geçer geçmez yapılan 
mahallî seçiımlerde, bu genel seçimlere 
işUiralk edememiş olanların, mahallî se
çimlere iştirakimi sağlayan kanunu Ana
vatan Partisi olarak biz teklif etfâk. Dü
şündük ki, bu yeni dönemde, varsa, de
mokratik nlizamın eksik taraflarının ta
rafımızdan giderilmesi, iktidar partisi 
olarak bir vazifedir, bir görevdir. 

Hatırlarsınız, o tarihte iki partimi
zin mahallî seçimlere iştiraki bu sayede 
olmuştur ve gene, ikindi defa kurulan 
sandıklardan, Anavatan Partisi birinci 
olarak çakmıştır. Milletin itimadı, mille
tin güveni, yeni partilere rağmen, bir ke
re daha belirlenımiştir. 

Aradan b'ir hayli zaman geçiyor; bü
tün iddialara'rağmen, Anavatan Partisi, 
faaliyetlerinde başarılı olmaya devam edi
yor 

Siyasî yasakların kalkması konusu 
gündeme geldi. Tabiî bu konunun halli 
için, mevcut mevzuattan istifade etmek 
mümkündü. Biz, siyasî tercihimizi refe
randuma gitmek şeklinde ortaya koyduk 
ve referandum yapıldı. Hemen arkasın
dan, «Artık siyasî yasaklı, siyasî kısıtlı 
kalmadı; buyurun, milletin huzuruna çı
kalım, tekrar sınavdan geçelim, bakalım 
milletin oyu hangi istikamettedir» dedik. 
Uzatmayalım konuyu; 29 Kasım 1987 
günü seçimler yapıldı ve bu seçimlerin ne
ticesi de ortadadır. 

29 Kasım 1987'de yapılan genel seçim
leri, demokratik, sağlüklı ve olaysız geçip, 
iktidar partisi ve muhalefet kanatları teş
kil edildikten sonra, maalesef, hiç de hoş 
olmayan bir görüş ortaya atıldı. Nasıl 
olurmuş da, yüzde 36 ile 292 milletvekili 
çıkarmış veya... 

RIZA YILMAZ (Ankara) - Yalan 
mı? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Hoşunuza gitti değil 
mi, hoşunuza gitti; dinleyin bakalım. 

... Veya baraj sistemi değiştirilmiş ve
saire. 

Anılan görüş, hukukî olmayıp, siyasî 
bir yorumdur; mantık ve hukukla alaka
sı yoktur. Uygulanan seçim kanunu sa
dece Anavatan Partisi için mi yapılmış
tır? Hayır. Yürekten söylüyorum; Allalh 
geçinden versin, yarın bizim dışımızdaki 
bir partiye de iktidar nasip olabilir. Na
sıl olur? Şöyle olur: Millet, bizden daha 
iyi, daha güzel faaliyette bulunacak, mil
letin mutluluğunu ve refahını bize göre 
çok daha başarılı yapacak yeni bir parti: 

de ümit görürse, o takdirde oraya tevec
cüh edecek. O zaman, biz kalkıp da, «Bu 
seçiîm kanununda kuvvetliyi daha kuvvet
li yapan sistem bizim için hazırlanmıştı, 
biz bunu kabul etmiyoruz» mu diyeceğiz? 
(SHP sıralarından «Dersiniz» sesleri) Biz 
dersek, siz de cevap verirsiniz. (SHP sıra
larından gürültüler) 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Gücünüz 
varsa dersiniz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Gözünüz bizden çok 
korkmuş sizin; öyle anlaşılıyor. Kanun
da böyle bir ayrıcalık yok. (SHP sırala
rından gürültüler) O iyi bir köşe, o sizin 
köşe; onu kullanın çokça. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Sen de 
yeni bir köşesin. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Ve bu ktnun, yüce 
Meclisin çıkartmış olduğu bir kanundur; 
'kimsenin zorla dikte ettiği, zorla kabul 
ettirdiği bir kanun değildir. Hükümet be
yannamesi içerisinde Sayın Genel Başka
nımızın, Başbakanımızın gayet açık bir 
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şekilde ifade ettiği gibi, bilfarz, itiraz edi
len baraj sistemi olduğu gibi kalmış ol
saydı, yani bu yeni şekliyle değil; eski 
şekliyle, Yüksek Seçim Kurulunun anla
dığı sekilide kalmış olsaydı, yedi sekiz, 
bilemediniz on üye fark ediyordu; netice
ye hiçbir şekilde tesir etmiyordu. Kaldı 
ki, seçimler bitmiştir; seçimler yargı or
ganının temlnatıyla, çok şükür hiçbir şüp
heye, hiçbir şaibeye meydan vermeyecek 
şekilde neticelenmiştir. Seçimlere giren 
her parti, oy atan bütün vatandaşlarımız, 
münakaşasız, Türkiye'de bu milletin Ana
vatan Partisine ikinci defa iktidar olma 
şansını tanıdığını kabul etmelidir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Meclislerin meşruluğuna gölge düşür
memek, sadece iktidarların değil; ama, 
en az onlar kadar da muhalefetlerin va
zifesidir; bunu unutmayalım. 

Muhterem arkadaşlarım, sadece Tür
kiye'de değil, demokrasinin uygulandığı 
ve demokrasinin geliştiği ülkelerde dahi, 
koalisyon 'hükümetlerinin, milletin mutlu
luğu ve refahı konusunda, millete hiz
metlerin verilmesi hususunda çok başarılı 
olduğu hep tartışılagelmiştir. Hükümetler, 
bir başka ifadeyle iktidarlar, kelimenin 
manasımdan da anlaşılacağı üzere, muk
tedir olmak medburiyetindedirler. öyle, 
küçük rüzgârların çabucak devirebildiği 
hükümetlerin, isteseler de uzun vadeli 
programlar yapabilmesi mümkün değildir. 

Bendeniz konuşmamın başlarında, dört 
yıl gibi, bir millet hayatında kısa sayıla
cak sürenin dahi az olduğunu beyan et
tim. Hele hele, özellikHe bizim gibi, daha 
henüz gelişmesini tamamlamamış ülkeler
de yeterli bir -süre olmadığını ifade etmiş
tim. Anavatan iktidarının çok gayretli, 
çok başarılı çalışmaları sayesinde iyi me
safe alınmrşltır. Bunu hep, göğsümüz ka-
bararak, alnımız açık, başımız dik ifade 
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etmeye devam edeceğiz. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri,' alkışlar) Ama görül
dü ki, bu başarının sebeplerinden bir ta-

. nesi de, önemli sebeplerinden bir tanesi 
de, bizim tek başımıza iktidar olmamıza 
bağlıdır. Koalisyon hükümetlerinin ömür
leri kısadır. Koalisyon hükümetlerinin, 
bırakınız uzun vadeyi, orta vadeli dahi 
planlar, programlar yapabilmesi, yapsa 
da bunları uygulayabilmesi hemen hemen 
imkânsız gibidir. Millet hayatı ise uzun 
vadeli programlara ve planlara ihtiyacı 
olan bir hayattır. 

Bu itibarla, biz - buraya dikkat ediniz -
hangi parti iktidarda olursa olsun, açık
ça ifade ediyoruz, sevabıyla veballyle 
milleti yönetmeye talip olduğunu açık-
Uamasmdan ve bu işi tek başına götür
mesinden yanayız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Azınlı
ğın iktidarı değil ama... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Anayasa Mahkemesi
ne müracaat ettiniz, onun cevabını aldı-
nızj 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz de 
aldınız. Hodri meydan diyoruz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
ÎAJ (Devamla) — Seçim sisteminde gö
rüşümüz buydu, kanun hazırlanmasın
da anafikrimiz buydu; 'bugün bize yarın 
başkasına. Hep söyledlik; iktidarlar hiç 
kimseye 'ilelebet nasip değildir. Kanunî 
Sultan Süleyman bile 46 sene kalabildi 
Korkmayın, biz 46 sene kalacak değiliz. 
(SHP sırallarından «Kalamazsınız» sesleri) 

O devirler geçti; ama, samimiyetle ifa-
'de ediyorum, biz bu Seçim Kanununu bi
zim hayrımıza olsun diye değil, milletin 
hayrına olsun diye düşündük; samimi ola
rak böyle düşündük ve dört senelik ikti
darımızda da bu düşüncemizin haklı ol
duğuna inanıyoruz. Eğer milletimizin te-
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vecoülhüne ikinci defa rmazhar olabilmeyi 
bize sağlamış olan faaliyetlerimiz, bu 
derece, hem sayı itibariyle, hem de mil
letin ihtiyaçlarına, mutluluğuna, refahı
na hizmet eder bir özellik arz edebaH-
yona, bunu köalisyonsuz, tek başına ik
tidar olmamıza da - başka sebeplerle bir-
likto gayet tabiî - bağladığımızı ifade et
mek isterim. Bunun başka yolu yoktur. 

Nitekim bakınız, bir ilave husus daha 
söyleyeyim, bir 'ilave hususa daha işaret 
edeyim : Çok çeşitli seçim sistemleri möv-
culttur ve hatta bu seçim sistemlerinin bir
kaç tanesi bu memlekette denenmiştir. 
Hatırlarsınız, demokratik hayata başla
dığımız 1946'da ekseriyet sistemi mevcut
tu. Eğer o kanun değişmeden kalmış ol
sa idi, bizim sayımız 400'ün üzerinde olur
du; 67 ilin büyük bir kısmında biz birin
ci partiyiz. Oralarda, hiçbir muhalefet 
partisine mensup milletvekilinin gelmesi, 
ekseriyet sistemiyle, mümkün değildi. 

Yine ben size sayı vereyim: Rakam
lar beni yanıltmıyorsa, 450 milletvekilinin 
30 küsur tanesi hariç - ekseriyet sistemiyle 
yapılan seçim neticesi - Demokrat Parti 
400 kü'sur milletvekiline sahip olmuştu 
bu memlekette. Bu memlekette o idareyi 
kle görldük. 

KÂMÎL ATEŞOĞULLARI (Ankara) 
— Sonu ne oldu?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Tabiî eskilerin ifrat -
tefrit dedikleri konunun devam etmesi de 
mahzurludur. Dengenin, bir uzlaşma re
jimi olan demokraside mevcut olması la
zım. Bunun içindir ki, tatbik etmekte ol
duğumuz ve yüce Meclisin kabul ettiği 
Seçim Kanunu, bize göre bu şekliyle, 
bu memlekete en uygun sistemdir. Tabiî 
siz böyle düşünmeyebilirsiniz, bu sizin 
hakkınızdır; ama bir gün bu kanunu de
ğiştirme gücüne erişirseniz, o zaman arzu 

ettiğiniz seçim kanununu getirirsiniz. Bu 
şekliyle bugün bu kanun, bize göre, çok 
yerinde bir kanundur. 

ETEM CANKURTARAN (îçel) — 
Uzlaşma neresinde bunun? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Özellikle, Türkiye'nin, 
içkide bulunduğu şartlar bakımından çok 
ihtiyaç duyduğu bir iktidarı oluşturabile
cek bir kanundur; kuvvetliyi daha kuvvet
li yapan bir kanundur. Bu itibarla, bunun 
münakaşasını uzatmakta bir fayda yok, 
bilakis zarar vardır. Şunun için söylüyo
rum : Oturduğunuz sandalyelerin de meş
ruluğu tartışılır. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Elbette 
ki, elbette ki... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Demokrasiyle idare edi
len bir memlekette, Meclise gölge, Mec
lise şaibe düşürmek katiyen doğru değil
dir; bu, demokrasiye inançsızlık olur. Va
zifemiz, yüce milletin temsil edildiği bu 
Meclisin, milletin hür iradesiyle seçildi
ğini, milletin hizmetinde ve milletin ege
menliğini temsil eden bir kuruluş oldu
ğunu bilmek, kabul etmektir; hatta, bu
nun münakaşasını dahi yapmamamız ge
rekir. '(ANAP sıralarından alkışlar) 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Dema
goji yok. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Dilerim ki, çok muh
terem milletvekili arkadaşlarımızdan bu 
düşüncede olanlar, bunu artık, bu defa, 
son kez münakaşa konusu yapsınlar. Her 
şeyi münakaşa edelim, her şeyi konuşa
lım; ama Meclîsin meşruluğuna gölge 
düşürecek münakaşalardan kaçınalım. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — ANAP 
mı burası? 

KÂMİL ATBSOĞULIJARI (Ankara) 
— Burası ANAP salonu mu? 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOG-. 
LU (Devamla) — Buraya dikkat ediniz; 
bu Meclisin açık katabilmesi, demokra
sinin teminatı/dır. Meclisin tatil edildiği 
«Üç kere» yi hatırlayalım; hakli, haksız, 
onun üzerinde durmuyoruz, onun hükmü
nü tarih verir; ama, özellikle son tatilde 
- kim ne derse desin - memleketin için
de bulunduğu durumun vahametini bir 
kere daha 'burada hatırlatmak istemiyo
rum. Hiçlbir vatandaşımız, o kara gün
lerin, tekrar avdet etmesini kabul etmi
yor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — O kürsüden in aşağı! 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Bu itibarla, azjz mil-
letvekiHerî, bu Seçim Kanunu, rüştünü, 
'başarısını ispat etmiş Anavatan iktidarını 
tekrar getiriyor ise, bunu içtenlikle kabul 
edeceğiz. 

TEVFİK KOÇAK ^Ankara) — As
kersiniz siz, asker! 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Birinci özal Hükümeti
nin başarılı faaliyetlerinin başında, aske
rî yönetimden devraldığı sulh, sükûn ve 
huzur ortamını İkinci Özal hükümetine 
devretmesi gelir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi 
huzurdan bahisediyorsun?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devaimla) — Sulh, sükûn ve huzur
dan 'bahsediyorum. Size burada beni din
leten sulh, sükûn ve huzurdan 'bahsedi
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu husus, milletimizin üzerinde durdu
ğu ve hükümetlerden /beklediği icraatın 
en başta gelen hususudur. Söylemeye ge
rek yok: Can emniyetinin olmadığı bir 
ülkede, demokrasiden ve demokrasinin 
nimetlerinden 'bahsedebilmek mütnkün de
ğildir, 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Şimdi var mı güneydo
ğuda? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — İnsaf be, insaf! Hükü
metlerin birinci görevi vatandaşın can em
niyetini temin etmektir. (Gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Doğudaki, vatandaş değil 
mi? 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Taşçı-
oğlu. 

Sayın milletvekilleri bu şekilde devam 
edersek çalışma nizamını köruyamayız. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sa
yın Bteşkan, 'burası ANAP Grubu değil. 

BAŞKAN — Burasının Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olduğunu da ben zatı 
âlinize hatırlatmak isterim. (ANAP. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Buranın 
bir çalışma düzeni olduğunu da, yüksek 
müsaadelerinMe, tekrar hatırlatmak mec
buriyetinde 'beni bırakmayınız efendim, 
lütfen../ 

Buyurun Saym Taşçı'oğlü. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖ-

LU (Devamla) — Tekrar tekrar dönüp 
de bir polemiğe meydan vermek istemi
yorum; ama 1980 Öncesi Türkiyesinde 
günde ortalama 20 gencin öldüğünü bili -
yoruz. Şu taraftan, bu taraftan, bunların 
hepsi bu memleketin evladı. Bunların tut
tukları yol yanlış is&, o yola iten bizleriz. 
Bu itibarla, o karanlık günleri ortadan 
yok edenlerin üç sene sonra bize devret
tikleri suflh, sükûn ve huzur dolu Türki-
yeYi teslim alan Birinci Özal Hükümeti 
aynı davranışı sürdürebilmiş ve çok şü
kür memleketimizde rejime karşı hiçbir 
hareket, bir kargaşayı hedef ittihaz eden 
tutuma rastlanmamıştır. (ANAP sırala
rından alkışlar) Bü sulh ve sükûn havasını 
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korumak için iktidar da, muhalefet de 
herkes vazifelidir. Türkiye'de demokrasi
nin yaşaması, Türkiye'de insanların bu 
(topraklar üzerinde mutlu olarak yaşaya
bilmesinin ilk şartı, can emniyetinin sağ
lanmasıdır. 

Güneydoğuda cereyan eden hadisele
rin ancak çok azaldığı ifade edilirse de, 
'atanmış ve atanmakta olan tedbirlerle, bu 
olayların tümüyle üstö&idden gelineceği
ne dair üimidimiz kuvvetlidir. Tahmin edi
yoruz ve temenni e!diyoruz ki, İkinci özal 
Hükümeti bu meseleyi kökünden halle 
muvaffak olacaktır. 

Gene kaydetmekte fayda umduğumuz 
ve sevinçle belirttiğimiz bir husus: Tür-
ifciyetde artık demokratikleşme konusu, 
mevcut birtakım anayasal yasakların ve 
kısıtlamaların da kaldırılmasıyla tam, ma
nasıyla rayına oturmuştur. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — İş
ken ödden a'dam ölüyor!.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖ-
LU (Devamla) — Milfötiimizin büyük ek
seriyetinin tamamına yakın bir kısmının 
'iştirak ettiği referandumla, Anavatan ik
tidarının istediği, vaat ettiği, siyasal kı
sıtlamalar, siya'sall yasaklar tamamen kalk
mıştır. 

MEHMET ABDURIREZAK CEY
LAN (Sürt) — Siz istemediniz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Programımızda var. 

Artık, Türkiye'de herkes, her kuruluş, 
ıher siyasî teşekkül, her türlü seçime işti
rak hakkına sahiptir. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Size nağ
men; 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIÖĞ-
LU (Devamla) — Bizim sayemizde, biz 
çıkardık o kanunları. (DYP şuralarından 
gürültüfer) 

Yüce Meclisin bugünkü teşekkül tar
zına bakarsanız, bugün aramızda bulu
nan kişilere teker teker bakarsanız, Tür
kiye'de hürriyetleri kısıtlayıcı, Türkiye'de 
milletin temsilini kısmen de olsa yasakla
yıcı hiçbir tedbirin kalmadığını görürsü
nüz. l(ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri alkışlar) 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri,-Anavatan Partisinin 1983 seçimlerin
deki, seçim beyannamesinin içeriği, hü
kümet beyannamesinde aynen tekrar edil
mişti. Yüce Meclisimizde, hükümet prog
ramının müzakeresinde bazı sözcüler, hat
ta bir partinin genel başkanı «Hükümet 
ıprogramı seçim beyannamesinin aynı; ye
ni hiçbir şey yok. Böyle hükümet prog
ramı olur mu?» dedi. 

ıHalbuki, bizim asıl iftihar ettiğimiz 
ihusus da bu. Partiyi kurarken programı
nızı anlatıyorsunuz, millete kendinizi ta
nıtıyorsunuz; bir seçime girerken, elbette 
ki bu prıcngrama uygun olan bir seçim be
yannamesi vereceksiniz. İnsanın fikri ile 
zikrinin, yani, söylediği ile yaptığının çe
lişmemesi gerekir; doğrusu budur; devam 
ediyoruz bu şekilde hareket etmeye. Bu 
yeni programımız da aynı şekilde hazır
lanmıştır; tıpatıp aynı. Bu seçimlerdeki 
beyannamemizde gösterdiğimiz, kuruluş
taki beyannamemizde zikrettiğimiz hu
susları aynen ihtiva etmektedir. Bence, 
Anavatan Partisinin tutarlığı da burada
dır. ı(ANAP sıralarından alkışlar) ' 

iBakınız, dört senelik icraatımızı tetkik 
ediniz; partimin programında, o icraatın 
içerisinde, o programa aykırı bir tek ke
lime göremezsiniz. Anavatan Partisinin, 
programındaki gayesi, bu gaye madde
sinin içerisinde, «Cumhuriyetimizin Ku
rucusu Büyük önder Atatürk'ün ilke ve 
inkılâpları istikametinde muasır medeni
yet seviyesine erişmeyi hedef alıyoruz» 
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diye belirtilmiştir. Dört senelik icraatın 
sonunda, bazılarının pek kabul edemedi
ği «Çağ atlıyoruz» sözcüğü, Atatürkümü-
zün muasır medeniyet seviyesine erişme
yi ifade eden, çok anlamlı, çok yerinde, 
çok haklı emrinin yerine getirilmesidir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Çağı nasıl atladık? Genel Başkanımız 
ikibuçuk saat süren konuşmasında, hükü
met beyannamesinde -eğer dinlemekten 
yorulmadıysanız- teker teker ana mad
deler üzerinde yaptığımız başlıca işleri 
rakamsal ifadeleri ile belirttiler; biz, bu 
konuşmamızda onları tekrar etmemeyi 
yeğliyoruz. Tabiî, konumuz icabı belki 
misal olarak bazı hususları tekrarlarsak 
onu da çok görmeyin. 

Yine, Anavatan Partisi programının 
gaye maddesinde, iktisadî kalkınmanın 
hızlandırılmasını, işsizliğin ve fakirliğin 
kaldırılmasını, gelir dağılımı farklılığının 
azaltılarak refahın yaygınlaştırılmasını 
öngörüyoruz. Elinizi' vicdanınıza koyu
nuz, bunların çoğu yapılmıştır. Biraz 
sonra bu konulara bir nebze değinme fır
satını elde edeceğim. 

Gene aynı maddede, demokratik siya
sî mücadelede tek yolu, ikna, uzlaşma ve 
fikirlere hürmet olarak görüyoruz; «...Hür, 
bağımsız, gelişmiş, itibarlı, büyük ve güç
lü Türkiye idealine ulaşmayı gaye edin
miş bir partiyiz...» diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hep Anavatan 
Partisinin sözünü etmekteyiz; ama biz 
anayasal kuruluş olarak, demokrasimizin 
vazgeçilmez unsuru olarak, muhalefet 
partilerine de en az kendimize duyduğu
muz yaşama hakkı kadar hak tanırız. Ba
kınız, 1983 yılında mevcut olan partiler, 
Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Halkçı 
Parti parlamentomuzda yoklar. (DYP sı
ralarından «Siz de yok olacaksınız» ses

leri) Tabiî, demokrasiye geçiş dönemi di
ye sıfatlandırabileceğimiz, özellikle ilk se
nelerde bu kabil siyasî varlıkların parça
lanması, yok olması, isim değiştirmesi ola
ğan sayılmalıdır. Bir ara XVII nci Dö
nem parlamentosunda tablo o kadar de
ğişti ki, bağımsızların adedi, neredeyse,-
mevcut bir partinin üye sayısının üstüne 
geçti; batta, çok iyi hatırlarsınız, Sayın 
Genel Başkanım geçen seneki bütçe ko
nuşmaları münasebetiyle, Anamuhalefet 
partisinin üç senede üç defa genel baş
kanını değişik olarak karşısında gördüğü
nü de biraz tebessümle ifade etti. Çok 
partili hayata geçtiğimiz 1946 yılından 
beri, çok parti, çok kimse ge|di geçti; bu 
partilerin içinde hizipler, gruplar teşek
kül etti. Bunlar siyasî hayatın cilveleri
dir. Memlekete çok büyük hizmetler et
miş, Atatürk'ten sonra hakikaten mille
tin sevgisini, saygısını kazanmış bir lider 
vefat ettiğinde, Atatürk ile birlikte kur
duğu partisinin üyesi bile değildi. 14 üncü 
ölüm yıldönümünde rahmetle andığımız 
baba inönü'nün, sanki öcünü alırcasına, 
bir anlamda partisinin devamı sayılabile
cek yeni partinin başına, oğlu (inönü'nün 
gelmesi de, siyasî tarihimizde kaderin bir 
ciivesidir. (ANAP sıralarından alkışlar, 
SHP sıralarından gürültüler) Güzel bir 
şey söylüyoruz, fena bir şey demiyoruz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Saygılı 
ol; demokrasinin gereği bu. (SOP sırala
rından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OöLU (Devamla) — Demokrasinin vaz
geçilmez... 

AHMET ERSİN ı(îzmir) — 84 üncü 
maddeyi ne yaptınız? 

HİLMİ ZIYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın IBaşfcan, çok rica ediyorum, say
gılı olsun. 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Yahu saygılar sun
dum, başka bir şey yapmadım be; anlat
tım hikâyeyi... (SHP sıralarından gürül
tüler) 'Sayın genel başkanınız itiraz etmi
yor. 

RIZA YİLMAZ (Ankara) — Demok
rasinin güzelliği bu. (Gürültüler) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
iBu, büyük bir yanlış ifadedir. 

MEHMİET MÜKERREM ,TAŞÇI-
OÖLU (Devamla) — Demokrasinin vaz
geçilmez unsurudur... 

HİLMİ ZİtYA IPOSTACI (Aydın) — 
'Bu sözünüzü geriye almak zorundasınız. 
İBöyle konuşamazsınız. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
tBir saniye Sayın Taşçıoğlu... 

MEHMİET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU l(İDevamla) — IBenim tefsirim 
ıhöyle, siz başka türlü düşünün; ne ola
cak efendim? 

(HİLMİ ZİtYA POSTACI (Aydın) — 
O zaman kendi sözünü iyi dinle. (Gürül
tüler) 

IBAŞ/KAN — Sayın Taşçıoğlu, lüt
fen... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Hangi sözü?.. 

«İLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Böyle konuşulmaz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — 'Ne dedik, ne? 

HİLMİ ZİYA ıPOSTACI (Aydın) — 
O zaman kendi söylediğini iyi. dinle. 
(SHP sıralarından ıgürültüler) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sözünü 
geri alsın. 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen... 

Buyurun Sayın Taşçıoğlu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Partiler demokra
sinin vazgeçilmez unsurudur; ister ikti
dar olsun, ister muhalefet olsun; biz mu
halefet partilerini bu şekliyle ve bu say
gın statüleriyle kabul ediyoruz. Muhale
fetsiz bir Meclisi düşünemiyoruz. Yeter 
ki, memleketin refahı ve saadeti için el
birliğiyle çalışalım ve yeter ki, muhalefe
tiyle, iktidarıyla demokratik bir nizam 
içerisinde, Türkiye Büyük Millet Mecli
si zaman zaman kapanmak gibi olaylar
la karşı karşıya bırakılmasın. Bu Meclis, 
bir daha inşaallah hiç kapanmayacaktır; 
daha güzele, daha iyiye hep birlikte gide
ceğiz. (ANıAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın üyeler, elbette ki, 
muhalefet partilerimiz hükümet progra
mını eleştireceklerdir ki, biz, yanlışları
mız varsa düzeltelim, eksiklerimiz varsa 
tamamlayalım; çünkü hedefimiz, en iyi 
şekilde millete hizmet etmektir. 

Anavatan Partisi, programında, 
«Devlet, başta vatanın ve milletin bö-

. lünmez (bütünlüğünün korunması olmak 
üzere, yurdun savunması, emniyet ve 
asayişin sağlanması, adaletin temini, sos
yal faaliyet ve hizmetlerin en verimli 
şekilde yapılabilmesi maksadıyla, yine 
millet tarafından kurulu müesseselerden 
meydana gelir» diyor; «Devlet, millet için 
vardır» diyor; «Asıl olan devletin zen
ginliği sonucu milletin zenginliği değil, 
milletin zenginliği sonucu devletin zen
gin olmasıdır» diyor. «Adaletin, mülkün 
temeli olduğunu» bir kere daha ifade 
ediyor; «Kanun önünde eşitlik esastır» 
diyor; «Yargı organlarının bağımsızlığı 
ve tarafsızlığı esastır» diyor. Din ve laik
lik konusunda, «Herkes, Anayasamızın 
teminatı altında vicdan, dinî inanç ve 
ibadet hürriyetine sahiptir» diyor. Laik
liği, manevî değerlerin korunmasında, 
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vicdan, dinî inanç ve ibadet hürriyetinin 
uygulanmasında ve din kültürünün geliş
tirilmesinde kısıtlayıcı bir unsur olarak 
anlamıyoruz. 

ISöz, düşünce ve kanaat hak ve hürri
yetlerinin kullanılmasında, kamuoyunun 
sağlıklı bir şekilde teşekkülünde, basın ve 
yayını, hür ve demokratik düzenin temel 
vasıtaları arasında telakki' ediyoruz. 

iMuihterem milletvekilleri, dört sene
lik iktidarın yeni bir döneme başladığı 
bugünlerde, huzurunuza getirmiş okluğu 
programın eleştirilerinde, biz Anavatan 
Partisi Grubu olarak, madde başlığı al
tında onların yaptıklarına göz atmakta 
fayda umuyoruz; çünkü, ayinesi iştir ki
şinin lafa bakılmaz. İktidar aynı iktidar, 
parti aynı partir ne yaptı dört senede ki, 
milletin tekrar teveccühüne layık oldu? 
Yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. 

Muhterem milletvekilleri, önemli olan 
husus, sulh, sükûn içerisinde bir memle
kette siyasî istikrarın teminidir. Siyasî is
tikrarın temini, özellikle Türkiye'de yatı
rımlara iştirak edecek, Türkiye'de finans 
kaynaklarıyla faydalı eserlerin meydana 
gelmesinde rol alacak kişi veya kuruluş
ların üzerinde çok titizlikle durdukları bir 
husustur. İstikrar olmayan bir ülkede hiç 
kimse iş yapmak istemez. îç kaynakların 
yetersizliği göz önünde tutulursa, geliş
mekte olan bütün ülkelerin tatbik ettiği: 
gibi, yatırımların devamı için kredi temi
ni, ancak, siyasî istikrarın bu ülkede mut
lak surette temini şartına bağlıdır. Kim
se, tek bir dolarını, tek bir markını dahi, 
siyasî istikrarı olmayan veya kısa ve orta 
vadede bu istikrarı kaybetme endişesin
de olan bir ülkeye getirmez. Bizim, geri 
kalmışlığımızdan süratle kurtularak, Batı 
standartlarına süratle erişebilmemiz ve 
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ihtiyacımız olan dış kredileri temin et
memiz için, siyasî istikrarımızı evvela sağ
lamış olmamız önde gelen şarttır. 

Birinci Özal Hükümetinin, almış ol
duğu tedbirlerle bu istikrarı temin etmiş 
olmasını şükranla karşılıyoruz ve deva
mını gönülden diliyoruz. (ANAP sırala
rından alkışlar) İkinci Özal Hükümeti, 
önümüzdeki yıllarda da inşallah aynı ba
şarıyı gösterecektir. Bumdan en ufak bir 
şüphemiz yoktur ve memnuniyetle görü
yoruz ki, bize yatırım yapmaya talip olan 
kuruluşlar veya onların arkasındaki hü
kümetler, devletler, Türkiye'de daha uzun 
müddet sulh, sükûn ve istikrarın devam 
edeceğine inanmaktadırlar. Böyle olma
saydı, başta Fatih Sultanı Mehmet Köp
rüsü ve iki yanında 216 kilometrelik oto-
yoluyla bir tesise, ve gene muhtelif ba
rajlarımıza, santrallarımıza, otoyolları-
«ııza yap - işlet - devret formülüyle ta
lip olmazlardı. Anaparalarının ve faizle
rinin geri dönüşünden şüphe etmedikleri 
için, on sene onbeş sene içerisinde bu 
memlekette bir rejim kargaşası olmaya
cağına emin oldukları ve istikrarın mu
hafaza edileceğini ümit ettikleri, buna 
inandıkları ve bundan şüphe etmedikleri 
içindir ki, milyarları bulan büyük yatı
rımların finansmanı için gerekli olan pa
rayı buraya getirdiler, getirmektedirler. 
Türkiye'de istikrarın mevcut olduğunun 
ve olacağının en güzel ispatını bu kabil 
yabancı kredilerin Türkiye'ye çekinme
den ve hatta birbirleriyle yarış edercesine 
girmesinde görmek mümkündür; bunun
la iftihar ediyoruz. 

Bir başka önemli konu, sık sık konuş
tuğumuz, hepimizin değindiği, ödemeler 
dengesidir. Bizim bir iddiamız var : Biz, 
sosyal ve politik çalkantıların temelin-
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deki en önemli faktörlerden bir tanesinin 
ödemeler dengesi olduğu görüşündeyiz; 
en önemli faktörlerden bir tanesinin -Sa
yın Genel Başkan, zannediyorum ki, sa
bahki konuşmanızı dinlediğimde, tek se
bebin bu olduğunu ileri sürdüğümüz ka
naatini taşıyordunuz- bu olduğu görüşün
deyim. Anavatan Partisi iktidarının gö
rüşü budur ve her on senede bir ödeme
ler dengesinin çıkmaza girdiği devirlerde, 
Türkiye'de rejim buhranının başladığını 
'belirtmek istiyorum. Bunun içindir ki, 
Anavatan Partisi iktidarı, ödemeler den
gesi konusunda çok kararlı, çok azimli 
bir çalışma göstermiştir. 

Ödemeler dengesinin temin edilebil-
mesinin temel şartı da ihracatın artma
sıdır. iBir tenkit mevzuu olarak değil; 
ama bir gerçeği sergilemek için ifade ede
lim : (Hep söyledik, 2,3 milyar dolar se
viyesinde devraldığımız ihracatımızın bu 
sene 10 milyar dolara ulaştığını iftiharla 
ıgörmekteyiz. ikinci Özal Hükümetinin 
programımda, beş yıl sonundaki hedef 20 
milyar dolardır. Takriben, işbaşına geldi
ğimizden bu yana ve önümüzdeki beş, 
yılı da hesaba katarak, bu beş yılın so
nunda ulaşılacak olan rakam, bu lişi baş
ladığımıza göre yedi, sekiz, dokuz misli 
büyüteceğimiz merkezindedir. 

Dünyada mevcut bütün ülkeler içeri
sinde, ihracatını bu kadar hızla büyüte
bilmiş başka ülkenin olup olmadığı araş
tırmaya değer bir konudur; ama Türkiye' 
nin, Türk ekonomi sinin kurtuluşu bura
dadır; ihracatın büyümesi lazımdır. Ya
tırımların devam edebilmesi ve ülkemizin 
ihtiyacı olduğu ithal mallarının temin 
edilebilmesi, döviz darboğazlarının asga
riye indirilmesi hatta sıfırlanması müm
kündür. Şu anda bir transfer darboğazı
nın olmadığını ve her isteyenin, aşağı yu
karı her şeyi getirebildiği bu memlekette, 

her malın bulunabildiği, karaborsanın 
mevcut olmadığını, artık tarihe mal edil
diğini, kaçakçıya iş kalmadığını görmek
teyiz. Bununla iftihar etmekteyiz. Bunu 
temin eden ana faktör, ödemeler denge
sinde alınmış olan çok iyi sonuçtur. Ba
sit bir misal ile hatıralarınızı tazelemek 
isterim : Dört sene, bu memlekette Türk 
kahvesi iç ilemedi, kuyruklar oluştu; kara
borsa memlekette her malzemede kendi
ni hissettirdi; tüpgaz yokluğu, margarin 
yokluğu hatta şimdi acaba mı diye te
reddütle ifade edeceğim; ama çok iyi ha
tırlıyorum, tuz yokluğu; bir tütün ülkesi 
olduğumuz halde Türk sigarasının yoklu
ğu; bunlar hep, daha unutamadığımız 
gerçekler. Bakkalların, devamlı müşteri
lerine, sanki suç işliyormuş gibi, tezgâh 
altından bir adet Samsun ve Maltepe si
garasını gizlice verdiğini çok iyi hatırlı
yorum. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) *Ne olmuştu ki, Türkiye'de 
her şey yok olmuştu; madem o kadar gü
zeldi?.. Cevabı basit, ödemeler denge
si, daha doğrusu dengesizliği neticesi, her 
mal karaborsaya düşmüştü. Köylümüzün 
traktörleri mazot kuyruklarında; köylü
müzün, şehirlimizin mutfağındaki tüpga-
zı gene kuyruklarda saatlerce beklenerek 
elde ediliyordu; yani, biraz evvel bir sa
yın genel başkanın ifade ettiği gibi, sı
rayla, mutfak malzemesinin fasulyeye va
rıncaya kadar kilosunun fiyatını söylerse
niz, çıkarlar, eski devirlerin kuyruklarını 
hatırlatırlar; orada pahalı da olsa bula-
mıyorduk. Acaba bugün hiç mi kuyruk 
kalmadı? Ben merak ettim, araştırdım, 
senede 100 bin gibi rakamlarla ifade edi
len otomobil fabrikalarının önlerinde 
kuyruklar var. «iNeyi ifade eder?» diye
ceksiniz. Yüzbinlerce insan otomobil sa
hibi oluyor. Memlekette, acaba bunların 
hepsinin mutlu bir azınlığa dahil kimse-

148 — 



T. B. M. M. B : 4 

ler olduğunu mu iddia edenler var? Orta-
direk acaba araba kuyruğunda mı? Dü
şünmek Lazım; yüzbinlerce mutlu azın
lık olur mu? Acaba Türkiye'de yaşam 
seviyesi, tahminlerimizin, tasavvurlarımı
zın çok ötesinde bir noktaya mı erişti? 
Bu suale verilecek cevap «evet»tir, hiç 
şüpheniz olmasın. 

Muhterem arkadaşlar, belki size ga
rip gelecek, ama'yine yaptığımız seçim 
kampanyası münasebetiyle uğramış oklu
ğumuz köylerde ben hep bir hususu sor
dum, «Köyünüzde kaç televizyonunuz 
var?» dedim. Bana verdikleri cevap, kaç 
televizyonu olduğu değil, kaç evde tele
vizyon olmadığıdır. Hiç abartmıyorum. 
İşte köyler meydanda; televizyondan da 
dinliyorlardır. Yüz hanelik, ifciyüz hane
lik köyde, televizyonu olmayanın sayısı 
üç, beş, onu geçmiyor ve çoğu da renkli. 
Bir şeyler getirilmiş Türkiye'ye. (ANıAP 
sıralarından alkışlar) 

(Hükümetin sunduğu programda, cum
huriyetin altaıışıncı yılı olan 1983 yılına 
kadar elektrik götürülen köy sayısının 
24 bin olduğu ifade edildi. Biz, dört se
nelik iktidarımız sonunda, Türkiye'de 
-çok az istisna- elektriksiz köy bırakma
dık. Onun için, sabahleyin, sayın genel 
başkanın, bu 24 binin büyükçe bir kıs
mının mezra 'olmasıyla, kıyaslamanın 
doğru olmadığı noktasındaki itirazlarını 
bir kenara bırakalım, farz edelim ki, on
lar doğrudur; ama bize nasip oldu. Tür
kiye'de elektriksiz köy çok az kaldı, bir 
şey değil onlar. 

. (Köye elektrik götürdüğümüz zaman, 
elbette ki köye televizyon giriyor, buzdo
labı, elektrikle işleyen aletler giriyor; bun
lar var. Biz seçimlerde hep gezdik, dağ 
taş dolaştık ve bunları öğrendik. (Biz de 
ümit etmiyorduk... Köyün yaşam seviye
si bu şekilde artar. Asıl olan da budur. 
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Hükümetlerin vazifesi budur. Bir ortaçağ 
yaşam seviyesinde kaderine terk edilmiş 
Türk köylüsü, Anavatan Partisi iktidarın
da hak ettiği seviyelere doğru hızla yük
selmeye başlamıştır. (ANAP sıralarından 
«IBravo» sesleri, alkışlar) Türk köylüsü 
akşam lamba ile, nadiren lüks ışığında, 
karanlıkta bir müddet mücadele ettikten 
sonra mecburi bir uykuya dalardı, gün 
ışıyınca da uyanırdı. Şimdi, bizzat gör
düm, siz de görmüşsünüzdür, televizyon 
bitinceye kadar takip ediyor. Bu, onun 
gecelerini daha renkli ve daha mutlu ge
çirmesini sağlamanın dışında, Türk köy
lüsüne büyük şehirlerde ve hatta hatta 
başka ülkelerde hayatın nasıl olduğu, ya
şamın nasıl olması icap ettiği yolunda 
çok güzel fikirler veriyor ve kendi yöne
ticilerinin başarılarını da 'daha iyi değer
lendirme imkânını buluyor; doğrusu bu
ldur. Gerçekleri, iyiyi, güzeli saklamak 
yerine, Anavatan Partisinin götürdüğü 
ışık ile ve onun sağladığı televizyonla 
dünyanın ne olduğunu köylümüz daha 
iyi biliyor. Türk köylüsü, bundan dolayı
dır ki memnundur; verdiği oylardan da 
belli oluyor. 

(Bununla da kalınmadı, köylerimize te
lefon götürülmüştür. Cumhuriyetimizin 
ilk altmış yılında köylerimize 10 bin te
lefon götürüldüğü halde, dört yıl içerisin
de -hükümet programından öğreniyoruz-
bu rakam 36 bine, yani ikibuçuk katına 
çıkarılmıştır; bu bizim zamanımız da ol
muştur. Artık, benim köylüm kendine 
en yakın ilçeye, çoğu zaman iline gitmek 
suretiyle, saatlerce bekledikten sonra, 
gurbetteki bir yakınının sağlık haberini 
almaktaki güçlüğü çekmiyor; köyünden, 
bulunduğu yerden, çoğu zaman şehirler
arası ve milletlerarası konuşmaya açık te
lefonundan rahat rahat konuşuyor. 
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Yine köylerimizde -dört yılda- 39 500 
kilometre tesviye ve 'bir o kadar da sta
bilize yol yapıldığını görüyoruz. 1983 yı
lına kadar sadece 11 bin kilometre asfalt 
köy yolu olmasına karşın, biz yine dört 
yılda bir o kadar hatta ondan biraz faz
la (12 500 kilometre) yolu asfaltladık. 
Tahmin ediyorum, temenni ediyorum; 
önümüzdeki beş yıl da şehirlerimizin de
ğil, köylerimizin) yollarının büyük kısmı
nın asfaltlandığı devre olur inşallah. Türk 
köylüsü asfalt yolu ile, içme suyu ile, iç
me suyunun kapalı şebeke ile evlere ka
dar ulaşmasıyla televizyonuyla, buzdola
bıyla Batı standardındaki köylerin sevi
yesine yaklaşma yolundadır, Anavatan 
Partisi iktidarının çalışmasıyla. Bunlar, 
Anavatan Partisinin, Türk köylüsünün 
yaşamına getirdiği hizmetlerdir. 

Yanılmıyorsam, 80 civarında baraj 
teslim aldık; dört yıl içerisinde 23 barajı 
bitirdik. 'Biz, o depoladığı su hesabından 
yana değiliz; biz barajlara başka değer bi
çiyoruz. Dört yıl içinde 23 baraj bitmiş
tir, 79 baraj inşa halindedir. Dört yılda, 
600 bin hektar arazi sulamaya açılmış
tır. Güneydoğu Anadolu Projesi hızla 
devam etmektedir. Atatürk Barajı ve Ur-
fa Tüneli muhtemelen 1991'de hizmete 
girecek; Harran Ovası sulanacak ve Tür
kiye'nin yeni bir tahıl ambarı, Türk eko
nomisinin büyük hamlesi, büyük rüyası 
gerçekleşmiş olacak. 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün 
-uzun senelerde çok güçlüklerle temin 
edilen konsorsiyumlarla değil- şu dört se
ne içerisinde kredisi de bulundu, inşaatı 
da bitti. 

Turizm gelirlerimiz 400 küsur milyon 
dolardan, \',5 milyar dolara çıkmıştır. 
Teslim aldığımız yatak kapasitesi 65 
bin iken, bu sayı, bu yılın sonunda 120 
bine ve Allah kısmet ederse, bu beş yıl

lık dönem sonunda 350 bine ulaşacaktır.. 
Allah'ın bu memlekete lütufkâr davran
dığını, cömert davrandığını, şükretme
miz gerektiğini her fırsatta tekrarlıyorum. 
Türkiye dört mevsimin aynı anda yaşan
dığı bir ülkedir; dünyada benzeri hemen 
hemen yoktur ve Türkiye'de turizm bu 
sayede hızla gelişme istidadındadır; ra
kamlar da bunu gösteriyor. 

Biraz evvel ifade ettiğim, 1987 yılı 
sonu itibariyle ihracattan elde edilen 10 
milyar doların, bu beş yılın sonunda 20 
milyar dolar civarında olacağını hükü
metimiz bize müjdelemiştir. Tahmin edi
yorum ki, yine 1987 yılı sonu itibariyle 
elde edileceği düşünülen 1,5 milyar dolar 
turizm gelirinin de 4 milyar civarına 
hatta daha fazlasına bu beş yılın sonun
da ulaşılacaktır. İşçi dövizlerimizi de bu
nun üstüne ilaVe edersek, Türkiye'nin 
ödemeler dengesinde, döviz girdisinin 
aşağı yukarı 25 milyar dolar civarında 
bir rakama doğru yanaşacağını inşallah 
göreceğiz. 

Nurlu ufuklar derken, ileride daha 
mutlu daha müreffeh yaşam derken, biz 
bu rakamlara dayanarak konuşuyoruz. 
Çalışma tempomuz azalmadıkça, rejim 
kavgalarına fırsat vermedikçe, demok-
nasıiyiı ayakta tuttukça, doğru ekonomik 
politikaları tatbik etmekte ısrarlı olduk
ça, Allah'ın verdiği bu lütufları akıllı 
bir şekilde kullandıkça, bu rakamlara 
erişmek hayal değil, gerçeğin ta kendi
sidir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İftiharla üzerinde durulacak bir önem
li konu da, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, dört yıl 
içerisinde çok başarılı olunmuş ve çok 
güzel işler yapılmıştır; ama bunların ba
şında, bana göre Toplu Konut Fonunun 
işleyişi gelir. Türkiye'de nüfus artışı Ba-
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ti standartlarına göre biraz fazladır. Ney
lersiniz ki, 2000 yılına doğru 70 milyo
nu bulacağını tahmin ettiğimiz bu nüfu
sun - biraz evvel köylere götürülen elek
trik münasebetiyle ifade ettiğim gibi -
ihtiyaçları da aynı şekilde artmaktadır. 
Telefonu, televizyonu, içme suyu, kana
lizasyonu, yolu olan köyleriyle bir Tür
kiye'de - nüfusu bugün 52 milyon civa
rında, 2000 yılına doğru 70 milyon - bu 
yaşam seviyesini bu nüfusa nasıl sağla
yacaksınız? Hatta ifademizi biraz değiş
tirelim, gittikçe artması lüzumlu, zarurî, 
haklı olan bir yaşam seviyesini - durmu
yor, o da artıyor - hızla artan bu nüfusa 
nasıl sağlayacaksınız? tşte, hükümet et
menin, hükümet ederken başarılı olmanın 
cevabı budur. 

Muhterem arkadaşlarım, yatırımları
nızı iyi yapacaksınız, millî gelirinizi artı
racaksınız, ihracatınızı behemahal daha 
da hızlandıracaksınız, kaynaklarınızı ço
ğaltacaksınız... 

Bakınız, Toplu Konut Fonundan isti
fadeyle - bu bir gerçek - 600 bin adet 
konut finanse edilmektedir. Bunun - ya
nılmıyorsam - 180 - 190 bini bitti. Hani 
«yürümüyor bu proje» diye birtakım id
dialar vardı, sabahleyin de söylendi; ev 
sahipleri anahtarlarını aldılar ve şu an
da dairelerinde oturuyorlar, tapuları.da 
ceplerinde, öbürleri de, yani bu 600 bin 
rakamıyla ifade edilen konutlar da en 
geç iki sene içinde bitecek. Tabiî bun

lara yenileri de ilave edilecektir. Ortala
ma olarak 20 bin konut eskiden inşasına 
başlanmış ve tamamlanmakta idi. Biz, 
dört sene içerisinde 600 bin konutu da 
- biraz evvel verdiğim rakamlarla ifade 
ettiğim gibi - Toplu Konut Fonuyla fi
nanse ettik. 

Konut meselesi vatandaşımız için son 
derece önemlidir; ben bunu, Konut Edin-
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dirme Yardım Kanunu münasebetiyle 
de söylemiştim. Bu, psikolojik olarak da 
önemlidir. Çoluğu çocuğuyla başını soka
cak bir dam, ona yaşamında en büyük 
teminat, en büyük garantidir. Vatandaşı 
kiradan kurtarmak lazımdır. Kira yerine, 
kira kadar taksitlerle, ona açılacak kre
dilerle bu konunun halli mümkün olabil
miştir. Toplu Konut bunu sağlamıştır ve 
Toplu Konut, bir taraftan bu hayırlı gö
revi yaparken, bir taraftan da biraz evvel 
ifade ettiğim gibi, bir haksız kazancın 
da önüne geçmiştir. Emin olunuz, abart
madan söylüyorum, dahiyane bir buluş
tur bu. Nasıl olsa, bu memlekette bütün 
tedbirlere rağmen girmekte olan ve baş
ta sigara olmak üzere kaçak lüks madde
lerin kaçakçılığına son verilmiş, bu mal
ların devlet tarafından yurt dışından ge
tirilmesi temin edilmiş ve gümrüğünü, 
vergisini alamadığınız kaçakçının ağzına 
ot tıkanmış, o yollar kapanmış ve buna 
rmikaıbil, buralardan büyük bir gelir el
de edilmiştir. Fonda, milyarlarla değil 
trilyonlarla "ifade edilecek miktarda pa
ra toplanmış ve biraz evvel ifade etti
ğim gibi, 600 bin konutun bugün yakla
şık olaraJk 200 b'imi bitmiş, gerisi devam 
etmekte; yenileri için ise yeni krediler 
.açılmakta ve bu şekilde dünyada me
kânın temini zımnında hayırlı bir yol 
'başarıyla yürütülmektedir. 

Kamu Ortaklığı Fonu hakkında bu
rada uzun uzun konuşmak istemiyorum. 
Kamu Ortaklığı Fonuyla da Türkiye'de 
yatırımlar hızlandırılmıştır. Daha önce 
de söylemiştim; hızlı bir şekilde, mad
de başlıkları biçimlinde ifade edeceğim, 
demiştim; onun için üstünde durmuyo
rum. 

«Türkiye'de yatırım yapılmıyor» diye 
iddia ediliyor. Türkiye'de yatırım yapı
lıyor, 
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Gene idtdiia ediliyor, «Türkiye'de 
özel sektörün yapmakta olduğu yatırım, 
tüm yatırım tutarının yüzde. 40'ı; halbu-
'ki, yatırımların yüzde 60'ı devlet tara
fından yapılmakta. Hani özel sektörden, 
özel rebalbet sisteminden yanaydınız; ha
ni liberalizmden yanaydı hükümet? Ne
dir bu tatbikat?» diye soruluyor. Ben 
bunun cevaibını bir yerde daha verdim; 
müsaade ederseniz kısaca arz edeyim. 

Devlet olarak, hükümet olarak bizim 
anlayışımız, yatırımların altyapısını dev
letin yapması merkezindedir. Nispet yüz
de 60 ise, kamu sektöründe çok eksik 
olan kamu aJtyatırrmlarının, iktidarımız 
devrinde süratle ele alınmış olması neti
cesi, bu şekilde rakam tezahür etmekte
dir. Eksik kalmış altyapıları hızla ta
mamlamak mecburiyetinde kalınca, tabiî, 
istatistiklerde devletin payı yüzde 60'a çı
kıyor. 

Balkınız, «Yatırım yok» diye iddia 
edenlere cevap veriyorum : Yatırım ol
masaydı, Türkiye'nin çimento üretimi 
1983U 13,6 milyon ton, 1987de 21,5 mil
yon ton olabilir niiydi? Demir - çelik üre
timi 1983*te 3,9 milyon ton iken 1987'de 
7 milyon ton olabilir mi? 

Muhterem arkadaşlarını, bakınız, her 
sektörde ve her üretimde, her sahada, 
rakamlar, dört senede akıl almaz şekilde 
yükselmiştir. Bunlar resmî istatistikler. 

Linyit üretimi 1983 yılında 23,8 mil
yon ton, 1987 yılında 45 milyon ton. Hü
kümet programınidan okuyorum : 580 
bin adet gecekondu, imar affından fay
dalandırılarak bunlara elektrik bağlanı
yor, yol götürülüyor, kanalizasyon görü
şülüyor. Gecekondu meselesinin sosyal, 
ekonomik bir yara olduğu bilinmektedir. 
Hiçbir iktidar, gecekondu konusuna, 
Anavatan Partisi iktidarının bulduğu ça
reyi getirememiştir, açıkça ifade edSyo-
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rum. Bunları yıksanız yıkamazsınız. Şe
hirlerimizin, özellikle üç büyük şehrimi
zin (Ankara, İstanbul, tzmir) yarısından 
fazlası, belki de üçte ikisi gecekondular
la işgal edilmiş. Bunu nereye götürürsü
nüz; nasıl yıkarsınız? Vatandaşı sokağa 
dökmekle mesele halledilir mi? Ne yap
tık? Akılcı bir formülle, tapularım ver
dik ve bunlara, ikinci bir işleme kadar 
insanda yaşayabilmelerini temin için, 
- belediyelerimiz başta olmak üzere, gay
ret sarf ederek - elektrik, su, yol, otobüs, 
okul ve sağlık ocağı temin ettik. Şimdi, 
Allah nasip ederse, yeni bir imar planıy
la, «hamura tabi» dediğimiz sistem'e ve 
kendi rızalarıyla küçük ortaklıklar teşkil 
etmek suretiyle, bulundukları mekânlara 
sosyal yapı mahiyetinde apartmanlar ya
pılacak; hem kendileri daha insanca ya
şayabilecekleri bir mekâna kavuşacaklar, 
hem de muhtemelen bir ikinci mekândan 
elde edecekleri gelirden faydalanacaklar. 
Basit, ne var ki akılcı bir davranış ve bu 
da Anavatan Partisi iktidarına nasip ol
du. Vatandaşı her an belediyecinin kaz
masından bir umacı gibi korkarak yaşa
maktan kurtaran ve onlara daha iyi im
kânlar sağlayarak, çoluğuyla çocuğuyla 
bir damın altında yaşama imkânı veren 
Anavatan Partisi iktidarı, bununla hak
kıyla övünmektedir; iftiharla ifade etmek 
isterim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, televizyon yayın süresi 1983 
yılında haftada 37 saat, 1987 yılında 130 
saat; bu mühim bir olay muhterem ar
kadaşlarım. Hepiniz tespit ettiniz, Türk 
ailesi genelde mutluluğunu, saadetini, eğ
lencelini kendi evinde bulmaya alışmış 
bir toplum tipidir; akşiam saatlerini evin
de çoluğuyla çocuğuyla geçirir. 1983 'ten 
evvel bu 37 saat kısıtlı olarak yayın ya
pan ve renkli olmayan televizyonun ek
ranında, bırakın televizyon seyretmeyi, 
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«Üç lambanızdan birlini söndürün» diye 
yazılar çıkardı; yoktu ki elektrik, yetmi
yordu ki. Biraz evvel ifade ettim, kısın
tılarla zar zor hayatımızı idame ettirebil
diğimiz, kendi elektriğimiz yetmediği 
için, - k!im ne dese desin - Bulgaristan' 
tan, Rusya'dan, bizim için çok değerli 
Olan dövizlimiz pahasına - hele o tarih
lerde dövizimiz çofk değerliydi, şimdi Al
lah verdi, daha doğrusu bîz almasını bil
dik, omdan da sıkıntımız yok - satın al
dığımız, idare ettiğimiz elektrikle ancak 
zarurî ihtiyaçlarımızı görüyorduk; çok 
elektrik sarf edildi diye televizyon ya
yın saatlerini hükümet mümkün mertebe 
kısıtlıyordu. Şimdi, Allah'a şükür, yakın 
elektriğinizi istediğiniz gibi - parasını öde
mek şartıyla tabiî - seyrediniz istediği
niz kadar televizyonunuzu, 37 saat de
ğil, 130 saat. Allah nasip ederse - Hükü
met Programından öğreniyorum - renkli 
İkinci kanal bütün şehirlerimizde görüle
cek şekilde yakında yaygın hale getiri
lecek; ikinci kanalı, üçüncü, dördüncü 
ve besinci kanallar takip edecek. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 
haklı olarak üzerine çok tenkitler yap
tığımız sağlığımızla ilgili tesisleri, oralar
daki uygulamaları, çok iyi standartlara 
doğru çekmeyi sağlayan bir kanun. 

Yükseköğrenimde 1983 yılında 47 bin 
öğrendiniz yurtlarda kalabiliyordu, özel
likle 1980 evvelinldeki hadiselerin yeşer
diği yerlerin maalesef, üniversitelerimiz 
okluğunu düşünerek; gençlerimiz, okul
larına devam ettikleri büyük şehirlerde, 
paralı olsa dahi, kiralık yer bulamtyor-
îardi; tabiî bunun bilinen ve bilinmeyen 
ıbirtakım kötü neticeleri vardı; bir sıcak 
yuvaya kavuşturmak şarttı. Enerjik dav
ranan Birinci Özal Hükümeti, bir sene 
içinde bunun çaresifli buldu, 47 bin ya
tağı 117 bin yatağa çıkardı. Bununla da 
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yetinmedi, öğrenciye kredi vermek sure
tiyle, tahsili bittiklten sonra ödemek şar
tıyla, 1983'te 29 bin öğrenciye kredi ve
rilirken, 1987'de 47 bin öğrenciye verdi. 
Gençliğimize sahip çıkmak mecburiyetin
deyiz. Gençliğimizi, tahsilini rahat yapa
bileceği, iaşesini, ibatesini temin edebile
ceği sıcak yurt binalarına kavuşturmak 
ödevimizdir; bunu Birinci Özal Hükü
meti başarı ile yine yerine getirdi. 

Sporumuzda yenilikler yapıldı. 
Çok mühim bir yenilik, çok yerinde 

bir kanunla sağlandı : Çıraklık ve Mes
lek Eğitimi Kanunu - ilk defa bizim ikti
darımızda çıkarılan 3308 sayılı Kanunla -
okul çatısı altına alınamamış ve ilkokul
dan sonra okuyamamış 4 milyon genci 
çıraklık eğitim sistemi içerisinde eğiti
me sevk etmiş, meslek ve sanat sahibi 
olmaları imkânını getirmiştir. Bu, çok 
önemli bir konudur. Tahsil imkânı yok; 
hayata ümitsiz başlayan bu gençler, mes
leksiz başlayan bu gençler, topluma fay
dalı hale getirilmiştir. 

Ayrıca, meslek liselerinde okuyan 
gençler, Batı ülkelerinde uygulanan düal 
(ikili) sistem dediğimiz sisteme geçirile
rek, haftada beş gün okul yerine - biraz 
evvel bahsettim - haftada iki gün okul, 
üç gün işletme sistemine gedlrillmiştir; 
teorik ağırlıktan pratik ağırlığa, işe ya-; 
rar hale getirilmiştir. Bu 100 bin öğren
ci, fabrikalarda, bankalarda, otellerde 
ve turizm işletmelerinde meslek eğitimi
ne tabi tutubnaktaklır. 

Muhterem mıilletîveiklleri, meslek lise
lerinden, hatta yüksekoklulardan mezun 
olan kimseler kendi meslekleriyle iş ara
dıklarında, işveren devamlı şekilde, 
«Efendüm, bunlar bu işin teorisini bili
yor; bize, pratikte bilgi sahibi, yetenek 
sahibi insan lazım» diyordu. Kültür ve 
Turizm Bakanlığım sırasında, turizm 
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yüksekokullarından - ki adedi 10'dur -
mezun oldukları ve turizm sektöründe de 
eğitilmiş personele çok ihtiyaç olduğu 
halde, bilfarz, Aydın Yüksek Türtizm 
Okulu mezunlarından J. 9 kişilik bir gru
bun makamıma kadar gelerek «Bize iş 
verin, biz okuduk, ne olacağız?» dedik
lerini gayet iyi hatırlarım. 

Nedir aradıkları? İşverenin aradığı, 
teorik ağırlıklı değil, pratik ağırlıklı kim
selerin yetişmesi, Çıraklık ve Meslekî 
Eğitim Kanunu ile mümkün olmuştur. 
Bu kanun, işverenin çalıştırdığı kimse
lerin sayısı 50'yi geçtiiği takdirde, o ilde, 
o ilçede bulunan liselerdeki talebelerin 
kendi yanında medburen staj yapmalarını 
sağlayan bir kanundur. Gene aynı ka
nun icabı olarak, bu gençlerin sigorta
ları devlet tarafından karşılanmaktadır; 
bu çok önemli bir noktadır. 

Biraz da belediyelerle temas etmek is
tiyorum. Belediyeler, mahallî idareler, 
Anavatan Partisi iktidarının, o kendine 
has yaratıcı formülleriyle, bambaşka bir 
hüviyet kazanmıştır. Eskiden, kaynaklan 
hemen hemen yok denecek kadar az 
olan bdediyderimiz, eskiden kendi me
mur ve işçilerinin maaşlarını, Ankara'da 
Maliye Bakanlığından âdeta dilenerek te
min eden belediyelerimiz, bugün çok şü
kür, fazla yatırım yapmamaları yolunda 
ihtarlara muhatap olacak imkâna kavuş
muşlardır. 

Dikkat ediniz, belediyelerimiz, özel
likle büyük şehirlerde birbirleriyle yarış 
halindedir. Nasıl olmuştur bu? Biz, bele
diyelere yetki; biz, belediyelere kaynak 
sağlamı sızdır ve belediyelerimiz bu im
kânları iyi şekilde kullanmak suretiyle, 
halka en yakın kuruluş olarak çok güzel 
'hizmetler vermektedir. 

Vatandaş, kapısını açıp çıktığı anda, 
eğer bir su birikintisine basarsa, bir su 
birikintisine ayağı girerse, bir taşa çar
parsa, günlerce kapısının önünde yığılan 
çöp kaldırıknazsa, suları akmaz, kanali
zasyonu işlemez, işine gitmek için toplu 
ulaşım vasıtalarından, otobüslerden bek
lediği hizmeti alamazsa, velhasıl beledi
yeye ait ne kadar hizmet varsa - çocuk 
parkları dahil - bütün bunlardan beledi
yeleri sorumlu tutar. Belediyeler, hizmet 
'arzı itibariyle, milletle iç içe yaşayan 
kamu kuruluşlarıdır. Bir başka ifadeyle, 
belediyeler, halikın devlötten, hükümetten 
beklenti s'/ni, kendiline en yakın hizmetli
ler şeklinde veren, yaşamasını temin eden 
kuruluşlardır. 

Bu önemi kavrayan Anavatan Partisi 
iktidarı, yetkileriyle ve imkânlarıyla be
lediyeleri donatmışlardır. 

Bunun dışında, Anavatan Partisi ik
tidarı, iddia edildiği gibi, bir oy gayre
tiyle değil, ama hizmeti milletin ayağına 
götürme prensibinden hareketle, 103 ka
sabayı ilçe yapmıştır. 

Türkiye gibi geniş bir ülkede, köy
lerin kasabalarla olan mesafelerinin çok 
büyük olduğu bir ülkede, özellikle köy
lü vatandaşlarımızın nüfustaki, adliyede
ki, tapudaki, ilçedeki herhangi bir ihti
yacını, küçük büyük bütün ihtiyacınr gi
derebilmesi için köyünden ilçelere kadar 
gitmek mecburiyeti vardır ve ulaşım zor
lukları sebebiyle hakikaten meşakkatli 
bir iştir. Onun için, biz bu hizmetleri 
köylümüzün ayağına götürmeye gayret 
ediyoruz; 103 kasabamızı bunun için ilçe 
yapıyoruz. Tahmin ediyoruz ki, İkinci 
Özal Kabinesinde bu hizmet devam ede
cektir. îlçe yapılacak kasaba adedi daha 
çok olacaktır, çoğalacaktır. 
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Bürokratik işlemlerde formalitelerin 
rnütrikün merteibe azaltılması yolundaki 
gayretlerin de devam edeceğini umuyo
ruz. 

Mersin ve Antalya serbest bölgeleri
nin açılmış, olmasını, memleket ekono
misi açısından sevinçle 'karşılıyoruz. 

Tarımda, kaliteli tohumlarla verimi 
artırdılk. Ayçiçeği, mısır, pancar, pamuk, 
buğday, soya ve her türlü sebze ve mey
vede; patates, domates, soğan ve marul 
tohumları gibi kaliteli tohumlar sayesin
de, Türkiye'de tiarım üretimi hızla art
maya başlamıştır. Geçmiş yıllarda sade
ce buğdayda yapılabilen bu iş, her tür
lü üründe yapılmak suretiyle, tarımda 
büyük atılım yapılmıştır. 

Yıllarca dışarıdan ithal ettiğimiz ne-
ba'tii yağda açığı kapatmış bulunmakta
yız; ihraç edecek ürünümüz de artmaya 
devam etmektedir. 

Gene memnuniyetle müşahede ettiği
miz, doğu ve güneydoğudaki köylerin 
altyapısını, Türkiye genel averajının üze
rine çıkardık;. 

TaVizci ekonomfik politika yerine, ilk 
defa gerçekçi polM'ka uyguladık. Ülke
min geleceğini ipotek altına alacak dav
ranışlardan uzak durduk. Milletin ve 
memleketin parasını oy hesabıyla çarçur 
eümedük. 

Birindi Özal Hükümeti, iftiharla ifa
de ediyoruz - Meclis tarihinde - çıkarı
lamayan pek çok kanunu çıkandı, otuz-
ıbeş yıldır parlamentoda bekleyen pe'k 
çok kanunu çıkardı. 

1962'lerden beri ilik ciddî vergi ka
nunu çıkarıldı; vergi gelirlerinde önemli 
artışlar sağlandı, vergi alacaklarının za
manında ödenmesi mümkün hale getiril
di, devlete verilmesi gereken verginin 
ucuz kredi olarak kullanılması önlendi, 

gecikmiş vergi borçlarına yüksek faiz 
uygulandı ve dolayısıyla, herkes vergi
sini, Ikısımen de olsa, zamanında ödeme
ye başladı. 

Alışveriş yaptığınızda fiş veya fatu
ra istediğinizde, artık itiraz edilmeden 
fişinizi ve faturanızı ailabiliyorsunuz; 
pek çok. yerde, İstenmeden fiş veriliyor. 
Eskiden, Türkiye'yi «Vergi kaçıranlar 
cenneti» alarak biliyorduk, halbuki şim
di herlkes vergisini büyük oranda ver
me yoluna girmiştir. 

Katma Değer Vergisini getirdik. Av
rupa'nın tileri ülkelerinde bile oturtulması 
birkaç yıl alan KDV'yi, bir yılda çalışır 
hale getirdik; Yunanistan bile uygulama
ya bizden sonra başladı ve hâlâ bu işi ba
şarmış değildir. 

Önemli malî reformlar yapıldı; vergi 
iadesi ve vergi denetimi artırıldı, Katma 
Değer Vergisi, rekor denecek bir sürede 
uygulamaya İkonuldu. Servet beyanla
rının ve meslek vergileriniin kaldırılması 
olayını, memleket ekonomisi bakımın
dan çdk yerinde bulduğumuzu ifade et
mek isteriz. 

Türkiye'yi, Avrupa'nın ve Ortadoğu' 
nun en zayıf ülkesi durumundan, Güney
doğu Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en 
güçlü ve istikrarlı ülkesi haline getiren
lere şükran borcumuz vardır. Dünyada 
her ülkenin ekonomik sıkıntı çektiği bir 
dönemde biz, Türkiye'nin, kredi itibarı 
en hızlı artan bir ülke haline gelmesin
den memnunuz. 

Tanıtmada, Türkiye'nin dış tanıtımın
da önemli adımlar atıldığını da sevinç
le müşahede ediyoruz. Çılkarmış olduğu
muz mevzuatla, müzelerimizde çok az 
kimsenin gezme, görme fırsatını bulduğu 
bu tarihî eserlerimizi, tabiî gerekli bü
tün ihtimamla, diıklkaıtle; ıkaybolmama-
ları, kmlmamaları, dökülmemeleri gibi, 
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tamiri gayet güç birtakım neticelere var
mamak Ikayıt ve şartıyla, dünyamın dört 
bir tarafına sergiler halinde götürdük. 

Japonya'da «Uygarlıklar Ülkesi Tür
kiye Sergisi», Amerika'da «Kanunî Sul
tan Süleyman Sergisi», Hollanda, Alman
ya gibi ülkelerde, yine Osmanlı eserle
rinden mürekkep sergilerin ne kadar 'bü
yük rağbetle (sergilendiğini müşahede 
etmekten sevinç duyuyoruz. Bu sergiler 
süresince, adı geçen ülkelerin televiz
yonlarında, gazetelerinde ve mecmuala
rında haftalar ıboyu Türkiye'nin propa
gandası yapıldı. 

işsizliğin azaltılması 'konusu o kadar 
mühimdi iki, - 'biraz evvel de ifade et
tim - bu işle bir devlet bakanlığı özel
likle meşgul oldu; Çalışma Bakanlığı ile 
yürüttüğü faaliyetler neticesinde, açıkça 
ve rakamsal olarak, işsizliğin azaltılma
sı yolunda önemli adımlar atıldığımı gör
mekteyiz. 

İşsizliğin azaltılması, sadece1 yeni iş
yerlerinin kurulmasına bağlı olmayıp, 
ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte, az da 
olsa, nitelikli işçi ihtiyacını göz önünde 
bulundurarak beceri kurslarını getiren 
Anavatan Partisi iktidarıdır. 3 aylık, altı 
aylık, bazen bir senelik kurslarda, nite
likli işçiye çok ihtiyaç gösteren dallar
da, vasıfsız işçiyi becerikli bir işçi hali
ne getirme yoluna gidilmiş ve rakamları 
küçümsenemeyecek boyutlara, varan va
sıfsız işçiye liş temin etmek mümkün ol
muştur., İşsizliğin giderilmesinin çok zor 
bir iş olduğu, Birinci özal Hükümetinin 
daha seçim (beyannamesinden başlaya
rak, hükümet beyannamesinde de ifade 
edildiği hatırlardadır; ama gayretler, cid
dî gayretler son derece olumlu bir yola 
girmiştir. Bugün, iktisaden gelişmiş ülke
lerin de derdi olan işsizliğin, Türkiye'de 
de büyük yaralardan biri olduğunu tes
pit etmek gerçekçi olur. 
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Çalışma hayatımızı düzenleyen ka
nunlar konusunda; mensup olduğumuz 
ILO ve benzeri uluslararası teşekküller
den, sözleşmelerine imza attığımız ve ka
bul ettiğimiz esaslar çerçevesinde iyileş
tirmeler yapılması yolunda ciddî adım
lar atılmıştır. Tahmin ediyoruz ve te
menni ediyoruz ki, İkinci özal Hükü
meti bu konuyu en ciddî şekilde ele ala
caktır ve Türkiyemizin işçisinin, işvere
ninin çalışma barışını mutlak surette 
temin edecek her türlü, tedbiri; bu arada 
mevzuatta yapılacak olan tadilleri de en 
kısa zamanda de alacaktır. Gerek kamu 
sektöründe, gerekse özel sektörde Türk 
işçisinin yaşiam seviyesinin zorlukları na
zarı itibara alınmak suretiyle, ona daha 
rahat nefes aldırabilecek, çoluğuyla ço
cuğuyla mutlu bir yaşam sağlayabilecek 
seviyeye getirilmesi konusunun Birinci 
Özal Hükümeti tarafından dikkatle ve 
gerekli önemle ele alındığı, bu çalışma
ların daha hızlandıoliması ve yaşam ko
şullarının ağırlaşması paralelinde işçimi
ze imkân sağlanması, gelir sağlanması, 
İkinci Özal Hükümetinin de üzerinde du
racağı önemli bir konudur. 

Küçük sanayi sitelerinin sayısı gö
rülmemiş bir hızla artmıştır. 1984 önce
si, yirmibir yılda yapılan 24 500 kadar 
küçük sanayi işyerine, dört yılda 25 bin 
işyeri ilave edilmiştir. Halen, 88 bin ye
ni sanayi sitesi yapılmaktadır. Esnaf 
ve sanatkârımızın çalışabilmesi için lü
zumlu, planlı ve projeli, çok hayırlı bir 
faaliyet olacak bu hususun temininden 
sevinç duyuyoruz. 

Sosyal Sigortalar Kanununu geniş
lettik; artık, işçimiz, memurumuz gibi, 
icap ettiği zaman dış ülkelerde tedavi 
imkânına kavuştu. Kamuoyunda «Süper 
emöklilik» adıyla bilinen ve bir haksız
lığı ortadan kaldıran, bugüne kadar 
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emekli olmuş mühimce 'bir kesime, 'bun
dan sonra da emekli olacak bütün emek
lilere fayda sağlayacak olan bir kanun, 
birkaç aydan beri uygulanmaya konmuş 
bulunmaktadır. 

Bağ - Kur Kanununda yapılan de
ğişikliklerle, esnaf ve sanatkârımızın, hiç 
de cazip olmayan bu tatbikattan kurta
rılarak, daha cazip bir güvenceye ka
vuşturulmasını sağladık. Bağ - Kur 
emeklileri, bundan böyle daha fazla 
emekli aylığı almak imkânına kavuştu. 
Yine, Bağ - Kur'lunun, aktif olduğu za
manda, yani çalıştığı zamanlarda SSK'ya 
taJbi işçilerin faydalandığı sağlık hizme
tinden, aynı onlar gibi faydalanması hu
susu temin edilmiş, şu anda 31 ilimizde 
ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde bü
tün illerimizde tatbik edilerek, sağlık 
hizmetine kavuşturulmuş olacaklardır. 

Muhterem milletvekilleri, listeyi uzat
mak mümkündür; ama, konuşmamın ba
şında da ifade ettiğim <gibi, burada mü
himce gördüğümüz ve İkinci Özal Ka
binesinde de devamı olabilecek hususla
rı, şöyle madde başlıkları itibariyle sı
ralamış bulunuyoruz. Bugün görüşmele
rini yapmakta olduğumuz İkinci Özal 
Hükümetinin programında, önümüzdeki 
devrede yapılacak işler listesi olarak bi
ze takdim ettikleri hususları kısaca göz
den geçinmek istiyorum. 

Türkiye'nin, Türk Hükümetinin, Türk 
Devletinin kredi ve itibarı sayesinde iş
lerlik kazanan «Yap - işlet - devret» mo
deline devam edilmesi, son derece mem
nuniyeti muciptir. 

Konuşmamın bir kısmında, itibarı
mızın' devamının memleketimizdeki reji
min istikrarlına bağlı olduğuna işaret et
miştim., Bu vesileyle, bu itibarın bir 
önemli ikinci faktörünün de, istikrarın 
yanı sıra, dış borçlarımızın ödenmesinde 

'bugüne kadar gösterilen titizliğin devamı 
olduğuna da işaret etmek isterim. Bor
cunu günü gününe ödeyen ıtüccar, sana
yici, çalıştığı banka nezdinde nasıl kre
di sahibiyse, Özal Hükümeti, sevabıyla, 
vebaliyle omuzladığı hükümet etme so
rumluluğunun tabiî bir icabı olarak, eski-
borçlarını vadeleri geldiğinde muntaza
man ödemektedir. İtibarımızın 'bir ikinci 
ana sebebi de budur. Dahilde rejimin is
tikrarı, borçlarımızda, vadeleri geldi
ğinde günü gününe ödeme yapma saye
sindedir ki, yap - işlet - devret modeli, 
Türkiye'de artık işleyen verimli bir mo
del olmuştur. Bu istikamette çalışmala
rına devam edecek olduğunu bildiren 
hükümete başarı temennilerimizi iletmek 
isteriz. 

27,3 milyar kilovattan, yüzde 65. ar
tışla, 1987 yılında 45 milyar kilovata 
geçebilen hükümetin, 1992 yılında hedef 
ittihaz ettiği 80 milyar Ikilovata geçece
ğinden şüphemiz yoktur. Kalkınmakta 
olan ülkenin en çok ihtiyacı olan ko
nulardan bir tanesi de enerji olduğuna 
göre, akarsularımızı barajlara dönüştü
rerek ve termik santrallara takviye ede
rek, kalkınma hızımızın gereği olan, kal
kınmamızın gereği olan enerjinin, sıkıntı
sız bir sekilide temini, bize sevinç ver
mektedir. 

Halen yapımına başlanmış olan 1 500 
kilometre otoyola, bir yeni 1 500 ki
lometre otoyoolu ilevesi, Türkiye gibi 
toprakları çok geniş bir alana yayılmış 
ülke için bir müjdedir. 

Büyük şehirlerimizde' hafif metro ta
şıma hizmetlerinin desteklenmesi, liman
larımızın 100 milyon ton kapasiteye çı
karılması, yurt içindeki mümkün olan 
bütün önemli merkezlere hava ulaşımı
nın sağlanması v& hava ulaşım ağımızın, 
Amerika Birleşik Devletlerine, Japonya' 
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ya, Çin'e, Avusturalya'ya kadar uzama
sının programlarının hedef ittihaz edil
mesi; büyük şehirlerin 'kanalizasyonları
nın 1992 yılına kadar önemli ölçüde bi
tirilmesi ve 'büyük şehirlerimizin havası
nın temiz tutulması için kaliteli ve yük
sek kalorili tabiî gazdan istifade edil
mesi ve telefonda 10 milyon hatta ulaşıl
ması, televizyon kanallarının çoğaltılma
sı, 24 saat çalışabilecek PTT merkezle
rinin sayılarının artırılması, teleteks ve 
video teks sistemlerinin ülke çapında 
yaygınlaştırılması, bu beş sene içinde 
hedef ittihaz edilen başlıca hususlar ol
duğu hükümet programında zikredilmek
tedir. 

Türk insanının mutluluğu İçin, bu hiz
metlerin öngörülen süre İçerisinde ta
mamlanması temennisini içtenlikle ifade 
etmek (isteriz. 

Tarım sektörünün, Türklyemizde sa
nayi sektörü kadar önemli bir sektör ol
duğu öteden beri bilinmektedir. Bu sek
tördeki hızlı gelişmenin sağlanabilmesi 
içıin plan hedefinin üstünde yüzde 4 ge
lişme hızının sağlanmış olması mem
nuniyet vericidir. 

Ödemelerin çiftçiye zamanında yapıl
masına gayret edilmiş olması ve1 'bundan 
sonra da aynı şekilde davran il ac ağın m 
vaat edilmesi çok yerindedir. 

Tarımda hedefin, verimlilik ve kali
teli üretim olduğunun ifade edilmesini, 
yine memnuniyetle karşılıyoruz. 

Çiftçilerimizin ve tarımın desteklen
mesi için Ziraat Bankasında açılan kre
dinin, 1983 yılında 618 milyar iken, bu 
yıl 4 trilyon liraya çıkması, Anavatan 
iktidarının bu konuya ne denli önemle; 
eğildiğini göstermektedir. Hele, yerli -
yabancı 30'dam fazla tohumculuk şirketi 
kurularak tohumculukta Cumhuriyet ta
rihinin en önemli hamlesinin yapıldığını 
görmek, hakikaten gurur vericidir. 
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Sulamaya büyük önem verilmesi; şu 
anda 600 bin hektarın sulamaya açılmış 
oluşu ve önümüzdeki devre 1.4 milyon 
hektar alanda sulamanın yapılabilmesi 
imkân dahiline girdiğimde, tarım üreti
minde büyük mesafeler katedilmiş ola
caktır. 

Soya üretimi 46 bin tondan 250 bin 
tona; mısır 1,5 milyon tondan 2,6 mil
yon tona; ayçiçeği 700 'bin tondan 1,2 
milyon tona ulaşmıştır; önümüzdeki beş 
yılda bu rakamların daha çok büyük 
tırmanış göstereceklerini ümit etmekte
yiz. 

Hayvancılık ve su ürünleri kredilerin
de, faizin yüzde 22'ye indirilmiş olması, 
kredi almayan tesislerin kalkınmada 
öncelikli yörelerde »yüzde 30'unun diğer 
bölgelerde ise yüzde 25'inin hibe ola
rak verilmesi, sevindiricidir. 

Sanayi karma yemine yüzde 25 nis
petinde, süte ise! litre başında 25 - 35 li
ra verilmesi; yurt dışından ithali plan
lanan 100 bin verimli ineğin 43 500'ü ile 
ilgili olarak bağlantı' yapılmış olup, bu 
yıl gelmesi, yıl sonunda bunların dağı
tılması, hayvancılığa, Anavatan Partisi 
İktidarının verdiği önemi belirtmektedir. 

1987 yılımda gübreye 350 milyon süb
vansiyon verilmiş olduğu ifade ediliyor; 
gübrenin satış fiyatına göre nispet ola
rak yüzde 50'dir. Gübrede kredi faizi 
yüzde 22'dir. 

Ziraî mücadele ve veteriner ilacına 
yüzde 20 nispetinde destek yapılmaya 
başlanmıştır. 

Belirli tohumlarda yapılan destek 
950 veya daha fazladır. 

Tarım Reformu Kanunu çıkarılmış 
ve uygulamaya konulmuştur. 

Tarım arazisinin miras yoluyla par
çalanmasını ve ekonomik verimliliğiınin 
azalmasını önlemek için tedbirler alın
mıştır. 
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Önünızdeki devrede devlet ormanla
rının gerçek ve tüzelkişilerce işletilmesi 
imkân dahiline girecek, ülke ağaçlandı
rılmasında askerleriımizden ve gençleri
mizden istifade edilecek; ormanların ku
rulması ve genişletilmesi için Ağaçlan
dırma Fonundan yardım edilecek, özel 
orman ıkurülması teşvik edilecektir. 

IDeğerlIi milletvekilleri, kalkınmada 
asıl hedefin sosyal gelişmenin sağlanma
sı olduğu, bilinen ibir gerçektir. Gene 
şurası bir gerçektir ki, kalkınmakta olan 
ülkemizde yaşam şartlarının ağırlığını 
duyan kesim, işçi, memur ve bunların 
emeklileri, dutları ve yetimleridir; bir 
diğer deyimle, sabit ve dar gelirlilerdir. 
Hükümetlerim: çok dikkat etmesi icap 
eden ibir konu olarak ifade ediyorum, ki, 
dar ve sabit gelirlilerin, ekonomimiz içe
risindeki değişen faktörler karşısında 
bu kesime çok dikkat edilmek suretiyle, 
bunların yaşam seviyelerinden bir feda
kârlık yapmalarını mecburî kılacak du
rumları önlemek lazımdır. İkinci Özal 
Hükümetinin, bu konuda çok hassas 
olacağı ümidini taşımaktayım. 

Bunun dışında, «Sosyal Dayanışma 
ve Yardımlaşma Fonu» diye anılan fo
nu Birinci özal Hükümetinin getirmiş 
olduğunu ve bütün fonlardan kesinti 
yapmak suretiyle mühim bir meblağ 
elde edildiğini; bunun, 'bütün illerde ve 
ilçelerde kurulan, etki altında kalmaya
cak heyetler tarafımdan muhtaçlara da
ğıtılacak bir hayır müessesesi haline geti
rildiğini bilmekteyiz. Bugüne kadar yüz-
binleni aşan muhtaç vatandaş Sosyal 
Dayanışma ve Yardımlaşma Fonundan 
istifade etti. İddiaların, nadir de olsa, 
politik amaçlarla bu fonun kullanıldı
ğı yolundaki iddiaların gerçek olmadığı 
kanaatindeyiz, Artık ıbu memlekette, aç
lıktan, yoksulluktan, çaresizlikten çırpı-
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nan insan kalmamıştır. (ANAP sırala
rından alkışlar; SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 

'Müracaatı halinde veya etrafın mü
racaatı halinde, hiçbir çaresi kalmamış 
bu kimselere her türlü yardımın yapıl
ması mümkündür. Sosyal adalet anlayı
şımızın güzel bir örneğini, Sosyal Daya
nışma ve Yardımlaşma Fonunu teşkil 
etmek süratliyle vermiş olduğumuza ina
nıyoruz. 

Hükümet Programında memnuniye
timizi kazanan şu (ifadeyi dikkatle na
zarlarınıza arz ediyorum: «Aile, top
lumun temelidir. Toplum hayatının 
ahenkli ve sağlam ibir şekilde devam et
tirilmesinde, gençlerimizin yetiştirilme
sinde, ahlaikın, millî ve manevî değerlerin 
korunmasında, aile yapımızın tabiî ve 
tarihî vasıfları olan örf ve ananelerimiz
le perçinleşmiş (bulunan sevgi, saygı, fe
ragat ve fedakârlığın rolü, her şeyin, üze
rindedir.» 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, gerek Birinci Özal Hükümetinin 
yaptıklarına, gerekse yapacaklarına ait 
hususlar üzerinde, Anavatan Partisi 
Meclis Grubu adına müşahedelerimizi, 
tespitlerimizi, dilek ve temennilerimizi 
ifade etmiş. bulunuyorum. Şimdi mü
saade ederseniz, hükümet programının 
dış politika bölümü hakkında Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini Yüce He
yetinize arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, süre 
bitimine 5 dakika kalmıştır. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Kıbrıs'ta» Birleş
miş Milletler üeınel Sekreterinin 29 
Mart 1986 tarihli Çerçeve Anlaşma
sının, Kıbrıs sorununun çözümü için 
en uygun zemini teşkil edeceğine inanı
yoruz. Hükümet programında yer alan, 



T. B. M. M. B : 4 28 . 12 . 1987 0 : 2 

«Kıbrıs Türklerinin ©an ve mal güven-
liginim korunması için Türkiye'nin etki
li ve fiilî garantisinin devam edeceği» yo
lundaki ifadeleri, biz, Türk Milletinin 
yavru vatandaki soydaşlarımıza en güç
lü teminatı olarak ıkalbuil ediyor ve bu
nu büyük 'memnunlukla karşılıyoruz. 

Başta Sovyetler Birliği olmak üzere, 
Doğu Avrupa ile münasebetlerimize so
mut muhteva kazandırılmıştır. Türk mü
teahhitlerinin ilk defa olarak Sovyetler 
Birliğinde iş üstlenmeleri sağlanmıştır. 
Sovyet doğal gazının ithali, bu ülkeye 
İhracatımızı da büyük ölçüde artıracak
tır. 

Anavatan iktidarı, Bulgaristan'daki 
soydaşlarımıza yapılan baskı ve zulüm 
karşısında, Türk Milletinin tepkisini bü
tün dünyaya duyurmuştur. Bulgaristan, 
Türkiye ile 'ilişkilerini normalleştirmek 
için, soydaşlarımızın dinî ve kültürel 
'haklarına saygı göstermekten başka ça
resi olmadığını anlamalıdır; arzu eden 
soydaşlarımıza Türkiye'ye göç etme im
kânını (mutlaka tanımalıdır. Hükümeti
mizin, önümüzdeki dönemde de bu me
selenin peşini bırakmayacağına samimi
yetle inanıyoruz. 

Türkiye'nin Ortadoğu'da, İran ve 
Irak savaşı konusunda izlediği basiretli 
ve yapıcı tutum, her türlü takdirin üs
tündedir. Diplomatik ilişkilerinli kesen 
İran'la Irak'ın, karşılıklı menfaatlerinin 
Türkiye tarafından korunmasını talep 
etmeleri, diplomasi tarihinde örneğine 
rastlanmayan ıbjr .gelişme olmuştur. 

Dört yıllık iktidarımız sırasında, Tür
kiye'nin, başta Japonya ve Çin olmak 
üzere, Uzakdoğu ülkeleriyle ilişkileri, da
ha önce hiçbir dönemde görülmedik öl
çüde1 geliştirilmiştir; Afrika ülkeleriyle 
münasebetlerimizle canlılık kazandırılmış
tır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, Anavatan iktidarınnı dış politika 
alanında dört yılda sağladığı müspet ne
ticeler, önümüzdeki dönemde de yapa
caklarımızın en güzel teminatını teşkil 
etmektedir. Geçen dört yıl içinde, dünya 
şartlarını ve Türkiye'nin imkânlarını dik
kate alarak, yapılabilecek olanın en iyi
sini yapmaya çalıştık. Gelişen dünya 
şartlarını ve Türkiye'nin artan imkânları
nı en iyi şekilde değerlendirerek, önü
müzdeki dönemde daha da aktif ve di
namik bir yaklaşımla, dış politika ala
nında hükümetimizin en başarılı sonuç
ları alacağından kuşku duymuyoruz. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, bu 
düşüncelerle, hükümetimize tam destek 
olacağımızı ifade eder, yüce Meclisi say-
gılarıımila selamlarım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, bir 
saniyenizi rica ediyorum. 

Başkanlığımıza ulaşmış bir talep var-
dlr. Konuşmanızda şöyle bir pasaj var; 
bu pasajın SHP Grubuna veyahut Sosyal-
demokrat Halkçı Partiye bir suçlama ol
duğu illeri sürüllüyoır. Siz, konuşmanızda 
bu kastı taşımadığınızı ifade etmiş bulu
nuyorsunuz, ama ban konuyu bir daiha 
dile getiriyorum ve söylediğimizi tutanak
tan (aynen okuyorum. Bu konuşmanızda 
herhangi bir suçlama olduğuna ben de ka
tılmıyorum; ancak, durumun açıklığa ka
vuşabilmesi için, sizm de bir çüımıle ile 
açıklama yapmanızda fayda vardır kanaa
tiyle konuşmanızı tutanaktan okuyorum, 

Baş tarafına gerek görmüyorum; «14 
üncü ölüm yıldönümünde rahmetle andı
ğımız Baba İnönü'nün sanki öcünü alır-
oasına, bir anlamda partisimin devamı sa
yılabilecek yeni partinin başına oğlu İnö
nü'nün gelmesi de, siyasî tarihimizde ka
derin bıiır oiılvesidıiır.» 
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Bu cümle bir suçlaıma giibi kabul edi
lmişse de... 

ARİF SAĞ (Ankara) — Sizin karar 
verme yetkiniz yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaa
de buyurun, açıklıyorum. 

Siz, konuşmanizda güzel bir şey söy
lediğinizi de ifade ediyorsunuz; tutanak
larda var efendim. Tutanaklar devam edi
yor : «(SHP sıralarından gürültüler) Gü
zel bir şey söylüyoruz, fena bir şey de
miyoruz» demişsiniz. Bu hususta bir açık
lama yapar mısınız? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OÖLU (Devamla) — Efendim, biz daima 
uzlaşmadan yanayız, kavga aramayız. Be
nim, 'bilakis hoşa gidecek: zannıyla söyle
diğim bir söz; hiçbir, kasıt yok bunda. Bu 
münasebetle bir saygı sunayım istedim 
Rahmetli İnönü'ye; fazla görüyorsanız, 
bütün paragrafı silelim efendim, 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, bir 
talebimiz daha var. 

Sayın Tiımisi, Başkanlığımıza müra
caatla, sizin, konuşmanız esnasında ken
disi tarafından sözünüzün kesildiğini ifa
de ettiğinizi, halbuki kendisinin böyle bir 
davranışta bulunmadığını bildiriyorlar. 
Bizfm de tespitimize göre, söz kesme Sa
yın Timisi tarafından olmamıştır. Bu dü
zeltmeyi de yapıyoruz efendim. 

MUSTAFA TİMİSİ (İstanbul) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşökkür ederim, 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim, 
saygıilar sunarım efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası, hükümet adı
na Sayın Turgut özarmdır; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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M. TURAN BAYEZİT (İzmir) — Sa
yın Başkan, bir sorum var : Gelenek niçin 
bozuluyor? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bayezit, 
zatıâlkıiz, İçtüzük hükümleriınıi gayet iyi 
bilirsiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (İzmir) — İç
tüzükten bahsetmiyorum; 'hükümet, şahıs
lar adına ilik konuşmadan sonra konuşa
bilir. 

BAŞKAN — İçtüzük hükümlerinde, 
hükümetin söz almada önceliği vardır. 

M. TURAN BAYEZİT (İzmir) — Ge
lenek var Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Başbakan, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; hükümet adına, 'bugün bu 
Yüce Mecliste hükümet programıyla il
gili yapılmış tenkit, temenni ve görüşle
rin karşısında, mümkün olduğu kadar 
yumuşak ıbliır hava içerisinde, her zaman 
yaptığımız gibi; birbirinı'izli daha iyi ta
nıyarak, birbirimizi kırmadan, iyi bir 
anlayış içerisinde bu konuşmayı yapmak 
istiyorum. Zaten, hükümet programında 
da çok açık bir şekilde ifade ettiğimiz 
gibi, biz, sevgi esasına göre kurulmuş bir 
partiyiz, kavga esasına göre değil, (ANAP 
sıralarından alkışlar) Hele, bu yeni Mec
lise yeni giren birtakım eski tanıdıkları
mızın, eski dostlarımızın olmasından do
layı da bu hususiyetimiz daha bariz ola
caktır. (SHP sıralarından «Acaba?» ses-
lerii) Evet efendim. 

Sözlerimin başında, çok münakaşa 
edilmiş, ıhemen seçimin akabinde bizim 
basınımızda da çok yayın yapılmış bir 
konu üzerinde, özellikle Anamuhalefet 
Partisi Liderinin çok ağırlıkla durduğu 
bir konu üzerinde, seçfim ve seçim siste
mi üzerinde durmak istiyorum. 
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. Hatırlayacaksınız, referandum önce-
'sinde, gerek 'basınımızın sorduğu birçok 
suallerde, gerekse gene muhalefet çevrele
rinde, «Acaba erlken seçim var mı?» su
ali!, bu sene yılbaşından itibaren bana so
rulmuştur. «OHabilir de olmayabilir de» 
şeklinde ıbu suale cevap verdik, blir müd
det sonra «olmayacak» dedik; onun da 
sebebini izah ettik. 

Hatırladığım kadarıyla, referanduma 
ıgideriken, erlken seçim isteği muhalefetten 

, geldi. Buradaki arkadaşlarım çok iyi ha
tırlayacaklar, 8 Kasım 1987 tarihinde se
çimin yapılması liçin, o zamanki Doğru 
Yol Partisi Grubu önerge verdi. Sayın 
İnönü'nün de konuşmaları var, hatta 
şöyle bir konuşması var; diyor ki: «özal, 
söylediğinin tersini yapar; ona güven 
olmaz, biz seçime göre hazırlanmalıyız.» 
Böyle söyledi; «Seçime göre hazırlanma
lıyız ve 'hazırız» diyor. 

Arkasından, tabiî referandum günü 
geldi; o referandumla ilgili olarak bizim 
için söylenmiş çok laflar var. Aslında,, 
referandumda çok ağır bir şekilde taraf 
tutmazdık, bize hücum edilmeseydi; ama, 
hücum edilince kendimizi müdafaa et
mek mecburiyetinde kaldık. 

'Referandumdan, zaten bir gün evvel 
radyo ve televizyonda da söyledim; «fili
zim söyleyeceğimiz önemli bir konu var 
ama, şu anda söyleyemem» dedim; er
tesi gün, sandıklar kapandığı saatte ba
sın açıklamasını yaptım; TRT de bizim 
açıklamamızı aldı ve erken seçim müj-
desirii orada verdim. 'Sandıkların daha 
neticesi belli değil, daha sayım yenli baş
lamış. «JHayırlı, uğurlu olsun» dedik; 
TRT kameraları diğer parti liderlerine 
gittiler, Sayın İnönü'de verdiği yazılı be
yanatta «seçime hazır olduğunu» söyle
di. Bunların hepsi TRT haber bültenin
de vardır. Arkasından Ciindoruk'a gidil

di; o çok daha geniş bir ifade verdi, 
«Seçimin yapılması çok iyidir, muhakkak 
yapılmalıdır» dedi; bizden daha ileri, ha-
hişger, «Zaten biz bu seçimlin 8 Kasım' 
da yapılmasını istemiştik» dedi. Onun 
da o şekilde, yine TRT kameralarına 
verdiği ifadeleri var; ajans bültenlerinde 
rahatça görmek kabil. Fakat ne vakit ki, 
referandum sonuçları belli oldu, ne va
kit ki, basınımızda birtakım kamuoyu 
araştırmaları -doğru, yanlış- onlar ilan 
edilmeye başlandı, bizim seçim baskın 
oldu; evet, baskın öldü! (ANAP «ırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ıBurada Seçim Kanunu müzakereleri 
yapılırken, yine çok iyi hatırlıyorum, biz 
ilk teklifimizde, Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanının teklifi üzerine, «Bu seçimde 
ön seçim yapılmaz» hükmünü koyduk; 
sırf sürenin dar olmasından dolayı, ye
tiştirilemez diye. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Süreyi niye daraltınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) —Evet, evet... 1 Kasımda yeti
şirdi aslında da, işte onlar biraz daha 
fazla ferahlık istiyorlar. 

Arkasından, komisyona geldi, komis
yonda arkadaşlarımız Anayasaya aykırı 
gördüler ve kaldırdılar; fakat bize, SHP' 
riin o zamanki yöneticileri geldiler, «lüt
fen bunu koyun, aksi takdirde, biz ön
seçim yapmaya mecburuz, Önseçim çok 
sıkıntılı olur» dediler. 

RIZA YILMAZ '(Ankara) — Hangi 
şartlarda söylediklerini basın açıklama
larıyla belirtililer. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL {De
vamla) — Onu bilmiyorum; biz kendi 
ricalarını kabul ettik. Kabul ettik ve bu
rada «Önseçim yapılmaz» hükmünü tek
rar iade ettik. Bunu da ben, Sayın Er
dal İnönü'ye, beni ziyaret ettiği zaman 
ifade ettim. 
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Ondan sonra, Anayasa Mahkemesine 
gidildi; Anayasa Mahkemesine ilk gidiş 
bu maddeyle ilgili değildi. Arkasından 
'bir on gün geçti, bu maddeyle ilgili gi
dildi. Nereden, gidildi; tabiî 'bunu çöz
mek 'benim liçin mümkün değil; 

Şimdi, hemen şunu ifade edeceğim: 
Türkiye'de seçim sistemi, ülkeyi iki par
tiye, en fazla üç partiye götürecek şe
kilde getirilmiştir; bizden evvel getiril
miştir; biz 'biraz daha muhkem yaptık. 
Neden böyle yapılmıştır? Onu da söy
leyeyim: Türkiye, 1960'dan 1980'e kadar 
çok partili -millî bakiyesi! de dahil- ge
niş bir lüispî temsil sistemlini yaşamıştır. 
Koalisyonlar olmuştur, hem «acayip koa
lisyonlar olmuştur; bir tarafında aşırı 
sağ partilerin, öbür tarafta sol. partinin 
olduğu koalisyonlar olmuştur... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Demok
rasilerde olur. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Olabilir, ona bir şey demiyo
rum; fakat ondan sonra kadayıfın altı
nın kızarmasından, daha birçok konula
ra kadar Türkiye'de... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizin 
genel başkanınızdı o. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — (Biraz sonra, belki, ekonomik 
kısma geçtiğimiz zaman, niçin, 19701i 
yıllarda Türk ekonomisin'in fevkalâde 
büyük hir darboğaza girdiğini, onun se-
'beplerinlin gerisinde bu birbirleriyle üyu-
şamayan, Türkiye'nin tabiatına da uy
gun gelmeyen koalisyon meselesinin ol
duğunu görürüz. Dikkat ediniz, bütün bü
yük ülkelerde bu şekilde seçim sistemi 
yoktur; «4Büyük ülkeler» diyorum. Al
manya'da yüzde 5 barajı var. Bir seçim 
sistemi var, netlicede ya 4 parti yeni ol
du... 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Yirmi 
yıldır koalisyon var. 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet koalisyon, ama onlar bir
biriyle limtizaçlı koalisyon. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Türk 
halkı, onlar kadar en az, demokrasiye 
layıktır. 

'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Oradaki koalisyon ODU-CSU 
koalisyonudur ve devamlı aynı partidir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hayır 
hayır, sosyaldemokratlarla liberallerin 
koalisyonudur. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yirmi yıl böyle gitmiştir, on
dan sonra öbürleri gelmiştir. 

Aynı şekilde Japonya'da liberal parti, 
aynı şekilde İngiltere'de ya İşçi Partisi 
'gellmiştiir ya Muhafazakâr Parti gelmiş
tir. (Fransa'da da aynı şekilde ya sosya
listler gelmiştir veyahut da onun karşı
sındaki sağ grup gelmiştir. 

Bu söylediğiniz sistem, daha çok ufak 
ülkelerde vardır; yani Holanda, Dani
marka, hatta İtalya'da dahi bir baraj 
koymayı düşünmeye başladılar. Bizim 
kanaaUkniz de, bizden evvel bu konuyu 
düşünenlerin kanaatine uygundur; biz se
çim sistemini hiç değiştirmeyi düşünmü
yoruz; bunu peşinen söyleyeyim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) 
— iBir ıgün size lazım olur. 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, şunu söylemek istiyo
rum: Eğer siz gelecekseniz, süz de güçlü 
gelin; eğer !biz geliyorsak, biz de güçlü 
gelelim. Söylemek istediğim bu. Bu se
çim sistemi üzerinde, «Anavatan Partisi 
iktidara gelecek» diye yazmıyor. Bu se-
dim sisteminde herkesin eşit şansı var; 
siz de alin o. reyi, gelin iktidara. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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Müsaadenizle, Sayın İnönü, bu konu 
daha eve! de müzakere edilmiş; 1969 se
çimlerinde çok enteresan müzakeresi var. 
Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etmiş ge
ne, sizin bugün yaptığınız itiraz gibi. İk
tidar olan partiye, «Siz rey alamadınız, 
aldığınız rey yüzde 50'nin atlındadır; 
yüzde 50'nin altında'iktidar oldunuz» de
miş. Şimdi cevap var oraya; aynen şöyle, 
»okuyacağım: «Muhterem senatörler, ibiır 
husus ifade olundu bir değerli sözcü 
taralından; yüzde 50'den aşağı rey al
dınız denildi. Bununla, iktidar olmanın 
şartı yüzde 50'den yukarı rey almaya 
'bağlanmak isteniyorsa ,'bu düşünceye iş
tirak etmek imkânı yoktur. Kanunların 
koymadığı şartı, şahıslar koyma hakkı
na sahip değildir. (ANAP sıralarından 
«İBraivo» sesleri .alkışlar) Şayet, Türküye' 
de iktidar olmak için yüzde 50'den yu
karı rey alınması esası kabul olunsaydı, 
kanunlara yazılırdı; yüzde 50'den yuka
rı rey alınmadığı takdirde bir hafta son
ra seçim yenilenirdi. 

Çoğunluk nedir? Bunun münakaşa
sını yapmakta fayda görüyorum. İki par
ti seçime girmişse -aynen böyle diyor-
birisi yüzde 50'den aşağı almışsa, oto-
matiıkman diğeri yüzde 50'den yukarı 
alır. Bir seçim sisteminim yüzde 50'den 
aşağı alanını iktidara getirmesi, yukarı 
alanını muhalefete götürmesi de düşünü
lemez. Üç parti seçime girmişse, iktidar 
olacak partinin, diğer ikisinin yekûnun
dan fazla rey almasını talep etmek müm
kün değildir...» (ANAP sıralarından al
kışlar) Gayet doğru laflar bunlar. 
«... Dört parti seçime girmişse, bunlar
dan 'birinin, diğer üçünün mecmuundan 
fazla rey almasını talep etmek mümkün 
değildir. Sekiz parti girmişse -Türkiye'de 
olduğu ıgibi- bunlardan birisinin, diğer 
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yedisinden daha fazla rey almasını talep 
etmek akla sığmaz...» (ANAP 'sıralarım
dan «Bravo» sesleri .alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Kim 
demiş efendim bunu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — «... Aldığı ahval de olur, alla
madığı ahval de olur. Aslında, diğer ye
di partinin almış bulunduğu reyler, ka-
bil-i cem değildir; ayrı ayrı görüşlerin 
etrafında, ayrı ayrı kümelenmeler olmuş
tur. öyle ise ekseriyet, sekiz partinin et
rafındaki kümelerden en 'büyüğü şudur, 
şudur, ışudur; ama Millet Meclisinde ik
tidar olabilmenin, daha doğrusu güven
sizlik oyuna dayanabilmen in şartı 226 
adet sandalye demektir.» (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Kim demiş efendim bunu? 

BARBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — \Bu sözler, Sayın Demirel'e ait
tir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Sayın Başbakanım, dün dündür, bugün 
'bugündür! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, benim 
bir iki tahlilim daha var; konunun daha 
fazla üzerinde durmayacağım. Biz, 1983 
te 3 parti seçime girdik; zaten hükümet 
programında mukayese yapmamızın ana 
sebebi oydu. Tabiî seçime 3 parti giri
lince, reylerin çok fazla dağılması müm
kün değil 3 parti girdik, yüzde 45 küsur 
biz aldık; o zaman Halkçı Parti, bugün
kü SHP'den daha fazla rey aldı, yüzda 
30,5 aldı, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
de yüzde 23,5 aldı, yani Doğru Pol Par
tisinden daha fazla rey aldı. Yüzde 80 
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üzerinden de orantı yaptığımız zaman, 
baktık iki .rakamlar aynen öbür rakam
lara, yani eskii rakamlara benziyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yüzde 
100 üzerinden yapın Başbakanım. 

"BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Arkasından, dikkat ederseniz 
'bir genel seçim oldu. Bu genel seç!im, 
mahallî genel seçimdir. Mahallî genel 
seçimlere bu sefer 6 parti girdi. Biz, üv 

seçimde sizi yasaklayan, yani o zaman 
SODEP'i yasaklayan parti değiliz, ama 
ilk "seçimde, 'bu partilerin seçime girmesi 
için de kanunu değiştiren biziz. 

AHMET ERSİN (izmir) — Bunlar: 
biraz önce anlattılar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İlik defa da ,,o zaman SO-
DBP, Halkçı Partinin devamı olan şimdiki 
SHP, Doğru Yol Partisi, Refah Partisi, 
bu surette seçime girebilme imkânına ka
vuşmuşlardır. O seçimlerde bizim reyimiz 
yüzde 41 oldu, yani 4 puan kaybettik. 6 
parti girerse, bunu tabiî görmek lazım. 
Bundan sonra hir seçim daha oldu; onu 
geçiyorum, araseçimdi o. 1987 seçiminde 
reylerimiz, evet, dediğiniz gibi, yüzde 36'-
ya düştü. Ben şöyle bir hesap yaptım: 7 
parti girmişti, 6 parti değil. Yani, yüzde 
41 aldığımız zaman 6 parti girmişti ve gö
rüldü ki, bir parti asgarî 1 puan alıyor. 
NLtekrm, Islahatçı Demokrasi Partisi, l'e 
çok yakın bir rakam aldı. Onu düşünüz, 
aradaki fark, demek ki 4 puan olur. Ben 
de «Bu 4 puanda değişiklik nedir?» de
dim; 1984 il Genel Meclisi seçimleriyle... 
O zaman eski partilerin liderleri gireme
miştir; yani siyasî yasaklar sürüyordu. Bu 
1987 seçiminde yasaklar kalkmıştır; onla
rın tabiatıyla bu kadar bir hakları olması 
lazım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Yalnız, enteresan bir 'incelemem daha 
var; onu da söylemeden geçemeyeceğim. 
Bir araseçim oldu, hatta bu araseçimde 
biz gene aynı ithamlarla karşılaştık. Gü
ya, bu 11 ile makineleri yığmışız; oy ala
bilmek için. (SHP sıralarından «Yalan 
mı?» sesleri) Ş.'mdıi, yığmamız icap eder
se, tabiî 11 ile yığmak kolaydır; Türki
ye'nin bütün sathında seçim olursa, yığ
mamız mümkün değil, her taraftan isti
yorlar... (ANAP sıralarından alkışlar) Yığ
mamız mümkün olabilir. Yalnız şunu söy-
leyeceığ'm : Yığdık, yığmadık; memle
ketin işini görüyoruz. Aldığımız rey yüz
de 32,1'dir, SHP'nin aldığı rey yüzde 
22,7'dir, DYP'nin aldığı rey yüzde 23,5' 
tir. Bu sefer aynı bölgeyi, aynı seçim yer
lerini teker teker 1987 seçimine göre mu
kayese ettim : 

Bizim aldığımız rey, yüzde 32,1'den 
yüzde 35,93'e çıkmış; SHP'nin reyi yüz
de 22,7'den yüzde 24,9'a çıkmış; SHP 2 
puan, biz ise 4 puana yakın yükselmişiz. 
DYP'nin reyi yüzde 23,5'ten yüzde 20,79'a 
düşmüş: aynı seçim bölgesinde. Yani bu
ralarda bu işin, dozerlerin falan alakası 
yok. 

'Biz şunu çok iyi biliyoruz : Vatandaş 
reyini verirken, dozer geldi diye vermez; 
belki pazarlık eder, ama rey gizlidir, on
dan sonra gider, öbür tarafa rey verir. 

Şimdi srze bir şey söyleyeyim, bunun 
misalini gördük : Almanya'dan otobüs 
otobüs işçiıler getirdiler; bir parti getirdi, 
biz getirmedik. Bir gösteri olsun diye, sa
dece bir uçakla; b'r gösteri, o kadar, 300 
kişi getirdik. 300 kişi getirdik değil, gel
diler. (SHP ve DYP sıralarından gürültü
ler, gülüşmeler) Ondan sonra o parti, 
adamları otobüs otobüs getirdi, 47 bin re
yin 22 binini biz aldık. Demek k\ onların 
getirdiği adamlar, onlar yol paralarını 
verdikleri halde bize rey verdiler. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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Efendim, bir konu üzerindeki! görüş
lerimizi de söyleyeyim. Sayın Demirel, 
zannediyorum Çankırı, Çorum, Kastamo
nu ve Sinop için bir projeyi, dünya gıda 
yardımınım yapıldığı Gıda Programından 
katkı meselesini söyledi. Ben konuyu in
celettirdim ve 33 miılyon doladık esas 
proje toplamı (içerisinde Dünya Gıda 
Programının yardımı sadece 8,7 milyon 
dolardır. Bir de, bu projeler, 1964 yıllın
dan beri tatbik edilen projelerdir. (ANAP 
sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Sürt) — Konuyu saptırmayın. O, 
çağ altlamadığımızı belirtmek için söylen
miş bir sözdü. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL 
(Devamla) — Yani, bütün iktidarlar dev
rinde tatbik edilmiş bu projeler; onu söy
lüyoruz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — , 
Demek ki, o zamandan beri hiçbir şey 
değişmemiş. (DYP sıralarımdan gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL 
(Devamla) — Muhterem milletvekillileri, 
ben, konularla ilgili 'konuşmalar üzerinde 
biraz daha detaya geçmeden evvel, bir 
konuya mümkün olduğu kadar temas et
mek istiyorum; Acaba, Anavatan Partisi 
niçin kuruldu, inicim netice aldı; bunu bir 
parça anlatmtak mecburiyetindeyim; çün
kü, maalesef şunu anlıyorum; herkes bizi 
gecekondu parti olarak görmeye alışmış. 
Bizim gecekondu parti olmadığımız, sağ
ılara ve güçlü bir parti olduğumuz iki se
çimde de görülmüştür. Bu yanlışlığım dü
zeltilmesini istiyorum. Tabiatıyla, şöyle 
düşünürseniz, bizim burada bulunmamız 
eşyanın tabiatına aykırıdır. Neden?.. Tür
kiye'de parti sistemi ilk defa Cumhuriyet 
Halik Partisi dile başlar, ondan Demokrat 
Parti çıkmıştır; yani siki kola ayrılmıştır. 
Onların aslı ittihat ve Terıakki'dir. Evet, 

bu iki kanal devamlı olarak, son 35 - 40 
sene Türk siyasetine hâkim olmuştur. 
1983 senesinde, bu partiyi kurduğumuz 
sıralarda, dostlarımız, «Sakın kurma, mu
vaffak olamazsın» dediler. En yakın dos-
larımız bunu söylediler. Çünkü, alışılmış 
bir şey var; bir tarafta Cumhuriyet Halk 
Partisinin mirası, öbür tarafta, işte De
mokrat 'Parti, Adalet Partisinin mirası... 
Bu miraslardan hiçbirine 'talip olamayız, 
böyle bir şeyimiz yok. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Dör
düne birden olursunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz, omun yerine başka bir sis
tem tercih ettik. Yalınız şunu söyleyeyim : 
Eğer Türk insanı böyle bir şeyi geçeri 
görmeseydi, eğer Türk halkı bunu isteme
seydi, bizim muvaffak olmamız mümkün 
olamazdı. (ANAP sıralıarından alkışlar) 

1982 senesinde hükümetten istifa et
tikten sonra gezdiğim yerlerde şunu gör
düm : Baktım, herkes «ile parti kur» di
ye bizi itiyor. Ben de bu itenlere sordum : 
«Hangi partiye rey verdim?» Kimisi di
yor ki, «Ben Adalet Partisine verdim», 
kimisi «MHP'ye verdim», kimisi «CHP' 
ye verdim...» 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — MSP 
de var. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — MSP de dahil, «Oraya ver
dim» diyenler de var. Baktım, hepsi muh
telif partilere rey veren insanlar. Tecrü
beye böyle başladık ve son ana kadar da 
hiç kimse, hizim 1983 seçimlerini kazana
cağımıza (inanmadı. Onu da çok iyi bili
yorum. Evet, yönetim de inanmadı, baş
kaları da inanmadı, dünya da inanmadı; 
onu da sıöyteyeyiım. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ame
rika biliyordu ama. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Seçimıi kazandık, ilk genel' se
çimlere, demokrasi gereği diğer partileri 
de getirdik, orada da kendimizi ispat et
tik, araseçimde de ispat ettik ne olursa 
olsun ve nihayet çok zor şartlar altında 
olmasına 'rağmen, 1987 seçimleri ki, bir 
ay geri atıldı; ibu bizim aleyhıknizdeydi; 
onu, arlkıadaşlıaırımız, muhalefetteki dostla
rımız çok iyi bilirler. Ondan sonra şunu 
da bilmek lazım : Son üçbuçuk dört se
nedir ibasın yanımızda değil, onu biz de 
biliyoruz. Gerçi bir şey yapmıyoruz ama, 
yaptığımız şey... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — TRT'ye 
güvendin, TRT'ye. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bütün bunlara rağmen millete 
güvendik, sadece millete güvendik. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, karşımıza çıkılmıştır, bizim 
reyimizi düşürmek için şunlar yapılmıştır : 
Politika yapacaksın tabiî, mani olmam 
mümkün değil ki. Ne 'yapılmıştır? Sayın 
Erdal İnönü çıkmıştır demiştir (ki : «Sizi 
ikaz ediyorum, seçimden sonra zam yağ
muru gelecek.» (SHP sıralarşndan, «Ya
lan mı?» sesleri) Bir dakika, bir dakika, 
bitirmedik daha. 

Ondan sonra, tabiî gazetelerde ayrıca 
manşet; yani o söylemese de yazıyorlar 
zaten, o söylemese de yazıyorlar. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Yalan de
ğil, doğruyu söylüyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ondan sonra, bütün bunlara 
rağmen bana sordukları zaman dedim iki : 
«Ekonominin gereği ne ise o yapılır?» 
(ANAP sıralarından .alkışlar) Sayın Erdal 
İnönü'nün ondan sonra söylediği tek laf; 
«Peki, seçimden evvel yapsaydın ya.» 
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Onu söyledi. Yani, seçimden evvel yapa
cak kadar da bizi aptal mı gördü? (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Kendin aptal değilsin de, 
milleti mi aptal sandın, oyunu aldıktan 
sonra zam yaptın?.. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Televiz
yon veriyor; pot kırdın Sayın Başbakan, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, Anava
tan Partisi, yerleşmiş, sağlamı bir parti 
hüviyetine bürünmüştür. Burada 292 mil
letvekilimiz var. Bundan sonraki seçimde 
de inşalllah bu sayıdan daha fazla gele
ceğiz. • (ANAP sıralarından alkışlar) Çün
kü, biz Türkiye'nin birçok meselesine çö
züm getirdik. Bu çözümler yıllardır ge
tirilemeyen, getirilmesi için yapılacak de
ğişikliklerden ürkülen işlerdi. Bir Türk 
parasını koruma mevzuatına hiçbir hükü
met eli i beş sene dokunamamıştır. Türk 
parasını koruma, mevzuatı... Mesela ay
nısı Suriye'de vardır; geçen ziyaretimde 
Hafız Esad'la konuşurken, o, Türkiye'de
ki gelişmeleri, bu işlerin nasıl yapıldığını 
bana sordu, ben kendisine anlattım. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar). 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Suriye... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, resmî rakamlara göre 
1 800 dolar millî gelirleri var, ama açlık
tan ölecekler nerede ise; hiçbir şey yok. 
O rakamların hepsi süslü rakamlar, o ko
nuya 'biraz sonra geleceğim. Türkiye'ye 
hayran hayran bakıyorlar; bizim televiz
yon programlarını izliyorlar. (SHP ve 
DYP sıralarından «Allah Allah» sesleri). 
Evet, bütün hedeflen de Türkiye'den bi
raz alışveriş yapmaktır. Cebinde dövizle 
yakalananı onbeş sene hapse sokuyor. 
Dedim ki: Sen bunu kaldır. «Kaldırır-

167 — 



T. B. M. M. B: 4 28 . 12 . 1987 0 : 2 

sam döviz biter» dedi. Bizde de öyle dü
şünülüyordu, biz kaldırdık, hiç bitmedi, 
dedim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Kis-
singer'e, kahvaltı için 25 bin dolar ödü
yor mu o da? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, bakınız, 
dikkatle dinleyiniz; çünkü bu büyük Mec
liste bazı meselelerin açık seçik ortaya 
çıkması lazım. 

Bunlar rakamlardır. Türkiye'nin eko
nomik bunalımı... 1950'lerden, 1960'lar-
dan bahsetmiyorum; aynı meseleler ora
da da var; ama bunun en büyülü 1970' 
ten sonra, 1974'te başlıyor. 1973 yılı so
nunda dünya petrol fiyatları artınca, 1974' 
te iktidarda olanlar gerekli tedbirleri ala
madılar; ilk başlangıç oradadır. Türkiye' 
nin, bir sene evvel (1973'te) cari işlem 
fazlası var. Birini söylediniz; zannediyo
rum Erdal İnönü söyledi. (SHP sıraların
dan «Sayın» sesleri). 

Sayın Erdal İnönü söyledi, öyle diye
lim. (ANAP sıralarından alkışlar). Erdal 
Bey arkadaşımız olduğu için öyle söyle
dim, biz beraber çalıştık. (ANAP sırala
rından alkışlar). 

1974 yılında, Türkiye'nin 3,5 milyar 
dolar döviz geliri var. O sene cari işlem 
açığı 718 milyon dolar; hesaben yüzde 
20. 1975 senesi toplam döviz geliri 3 mil
yar 410 milyon dolar, cari işlem açığı 1 
milyar 648 milyon dolar; yüzde 48. 1976 
senesi toplam döviz geliri 3 milyar 659 
milyon dolar, cari işlem açığı 2 milyar 
29 milyon dolar; yüzde 55. 1977 senesi 
toplam döviz geliri 3 milyar 377 milyon 
dolar, cari işlem açığı 3 milyar 140 mil
yon dolar; yüzde 93. Şimdi burada, iş, 
dama diyor, onu söyleyeyim; çünkü on
dan sonra 1978 senesi toplam döviz geli
ri 3 milyar 924 milyon dolar, cari işlem 

açığı 1 milyar 265 milyon dolar. Neden 
olduğunu da söyleyeyim: İthalat yapıla
mıyor. Bir evvelki sene daha yüksek it
halat var. 

Türkiye'ye kimse kredi vermiyor, ya
pabildiğimiz iş DÇM denilen birtakım 
hesaplarla, bu dövizleri, yani döviz im
kânını sağlamaktır. 1979 senesinde 4 mil
yar 787 milyon dolar; bunun da artması
nın ana sebebi, - zannediyorum mayıs 
ayında - işçi dövizlerine özel bir kur uy
gulanmıştır, 600 milyon dolar gelmiştir 
ve 1 milyar 413 milyon dolar da yine ca
ri işlem açığı var. 1980 senesi, 5 milyar 
856 milyon dolar döviz geliri. 3 milyar 
408 milyon dolar cari işlem açığı. İşte bu 
sene Türkiye'nin ithalatı yükselmeye baş
lamış, zat.en cari işlem açığının da ana se
bebi bu. İlk sene petrolün biraz bollaş
ması vesaire bu. 

Şimdi, buraya gelmişken Sayın Demi-
rel'in bir konuda bahsettiğine dönmek is
tiyorum : Türkiye o sene 7 milyar dolara 
yakın imkân sağlamıştır; doğrudur. Ne
reden sağlamıştır? 1 milyar 600 milyon 
dolar üç sene için, yani üç senede öden
mek kaydıyla, IMF'den. Her sene, Dünya 
Bankasından bir miktar alıyorduk, o sene 
biraz daha fazla verdiler; 600 milyon do
lar; o da doğrudur. Bir de, 1979 senesin
de Batılı 7 büyük ülke bir araya geldi, 
«Türkiye batıyor» diye; Guadalupe'ta bir 
konferansta kendilerinin geldiği bir top
lantıda gündem maddelerinden bir tanesi 
de Türkiye idi. Türkiye'yi bu bataktan 
çıkarmaya karar verdiler; onun için 
OECD teşkilatında 2 numaralı grubu kur-
d'ulor. OECD'den Türkiye'ye bütün ülke
lerin de katkısıyla bir yardım yapmaya 
karar verdiler, bunlar devletten devlete 
olan yardımlar. 

İşte o yıllarda ben de müsteşar olarak 
bu yardımların peşinde koşuyordum. 1 
küsur milyar dolar OECD yardımını iki 
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hamlede aldık. Daha evvelki yılda da alın
mış (1979'da) ama, işlemesi mümkün de
ğil; işler hale getirdik. 

Bu söylediğimiz rakamların yanında, 
bir de, Türkiye'nin 1979'da ertelettirdiği 
borçları var. Bir tanesi DÇM, 3,5 milyar 
dolar civarında. Getirmişler, bankalara 
mevduat koymuşlar muhtelif şirketler. 
Karşılığında ucuz kredi alınmış, yüzde 3, 
yüzde 4, yüzde 5 faizle; - neyse artık; İs
viçre'den aldılarsa daha düşük faizle, Al
manya'dan alındıysa biraz daha yüksek -
kur garantili. O krediler ödenmemiş. 
Ödenmeyince, 1979 senesinde yapılan bir 
anlaşma ile bütün bu mevduatlar krediye 
dönüştürülmüş ve Merkez Bankasına öde
me mükellefiyeti getirilmiş. 

Alanlar şahıslardır, şirketlerdir. 20 li
radan ödemişlerdir dövizi onlar, biz şim
di bir kısmını 300'den, bir kısmını 500' 
den, bir kısmını da 1 000 liradan ödüyo
ruz. Bu, bizim yaptığımız bir anlaşma 
değil; 1979 senesinde yapılan bir anlaş
madır. 

Bu anlaşma ile beraber "ÖECD'ye de 
borcumuzu gtne ödeyemez hale gelmişiz. 
Gittik «Paris Kulübü» diye bir kulübe 
oturduk. Ben çok iyi hatırlıyorum 13 Ha
ziran idi; hatta gitmeden evvel hastalan
dım; ama hasta hasta o toplantıya gittik. 
Karşınıza bütün alacaklı ülkeleri çıkar
mışlar. Onlar kendi aralarında «Türkiye' 
ye şunu verelim, bunu vermeyelim» diye 
pazarlık ediyorlar. O toplantıda bizim ıs
rarımız, bir evvelki yapılandan daha ile
riye giderek, borcun yüzde 95'ini ertele
mek, yüzde 5'ini de beş senede \ puan, 1 
puan, 1 puan şeklinde ödemek Mi. Bunu 
kabul ettirdik; ama, bir sene evvel erte
lenmiş borçlar var, onu da ödeyemiyoruz. 
Türkiye o kadar sıkıntılı. «O borçları da 
tekrar erteleyin» dedik. 
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Paris Kulübünün prensibi değil; şim
diye kadar böyle bir iş yapma âdeti ol
mamış; kabul etmediler. Ben kendilerine 
bir Nasrettin Hoca hikâyesi anlattım, yi
ne kabul etmediler. Evet; «Borcu ödeye
meyeceğiz» manasında bir Nasrettin Ho
ca hikâyesi anlattım... 

AHMET ERSİN (İzmir)' — Hikâyeyi 
biz de dinleyelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Netice itibariyle, bir ay sonra 
kabul etmeye mecbur oldular. İşte o ara
da da bu söylediğim rakamın - zannedi
yorum - yekûnu 7 milyar doları bu şekil
de tutuyor. Türkiye'nin borçları ertelen
di, üç sene için 1 milyar 6C0 milyon do
lar IMF'den para alındı, 600 - 700 milyon 
dolar da Dünya Bankasından alındı; fa
kat Türkiye'ye bankalar hiçbir para ver
mediler. 

Esas Türkiye'nin kredi itibarı, bu, bey
nelmilel müesseselerden veya devletlerden 
alınan paralarla ilgili değildir. Beynelmi
lel bankacılık size para veriyor mu ona 
bakın; onlar para vermiyorsa kredi itiba
rınız yok demektir. 

Biz, o tarihlerde hiçbir bankadan kre
di alamadık, ancak ve ancak 1982 sene
sinde daha evvel ertelenmiş olan üç sene 
ödemesiz, dört sene ödemeli ve gene de
min bahsettiğim 1979'da ertelenmiş DÇM 
borçlarını, bankalarla anlaşarak, bu se
fer, beş sene ödemesiz, beş sene ödemeli 
hale getirebildik; yapabileceğimiz şey 'bu 
oldu; ama - açık ifade ediyorum - bugün 
Türkiye, bütün dış kredilerini çok rahat
lıkla banka finansmanı olarak alıyor. Sa
de banka finansmanı değil; gidiyor Al
manya'da tahvilini satıyor, Japonya'da 
tahvilini satıyor, bu şekilde kredi temin 
edebiliyor; kredi itibarınız olmazsa, bun
ları almanız mümkün değildir. (ANAP 
sıralarında «Bravo» sesleri, alkışlar). 
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Bir konuya da açıklık getirmem la
zım; çünkü bu konu da çok söylendi : 
Atatürk Projesi. 

Atatürk Projesi konusunda, Sayın De-
mirel'in de dediği gibi, bir kararname çı
karıldı. O tarihlerde ben de Başbakanlık 
Müsteşarıydım. İçinde İsviçreliler, Al
manlar ve İngilizlerin bulunduğu bir grup 
geldi. «Biz, size 2 milyar - 2,5 milyar do
lar para 'bulacağız," bu barajın yapımını 
bize verir misiniz?» dediler ve parayı bul
mak kaydıyla !bu anlaşma yapıldı. 

Kendi memleketlerinden para getirme
yi düşünmediler, kendi firmalarından pa
ra getirmeyi düşünmediler; çünkü mesele 
ile yakından ilgiliydim ve bir sene takip 
ettim. Bütün hadise, acaba Malezya'da 
bir Arap parası var mı?.. Oralara gittiler. 
Bu malî işlerle uğraşanlar çok iyi bilir; 
böyle birtakım adamlar gelir, «Size 3 
milyar dolar vereceğiz bize şunu verirse
niz» diye. Bu şekilde o yerlerden para 
aramaya çalıştılar; hiçbirisinden bir şey 
çıkmadı. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Doğru konuşmuyorsunuz Sayın Baş
bakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sen bilmiyorsun; sen bilmiyor
sun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Sen bilmiyorsun, asıl sen! (ANAP ve 
DYP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekili... 
(ANAP ve DYP sıralarından gürültüler, 
ayağa kalkmalar). 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Saygısız adam! (Gürültüler). 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Kararnameyi oku, kararnameyi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Dur, dur; dinle öyleyse, dinle. 
(ANAP sıralarından gürültüler, ayağa 
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kalkmalar) Dinle öyleyse kararnamenin 
ne olduğunu. (ANAP sıralarından gürül
tüler). Kararnamenin ne olduğunu söyle
yeyim. 

Askerî yönetim geldi, kararnameyi... 
(ANAP sıralarından ayağa kalkmalar, 
DYP sıralarından gürültüler). Kararna
meyi bir müddet daha... (ANAP ve DYP 
sıralarından gürültüler). Kararnameyi bir 
müddet daha yürürlükte tuttuk. Zaman 
istediler, tekrar para bulmak için; altı ay 
uzatıldı. Ondan sonra askerî hükümet, 
Konsey ... Oturuldu konuşuldu... Dendi 
ki, «Bunlarda hayır yoktur». Zannediyo
rum 1982 başındaydı, bu kararname iptal 
edildi, iptal edildi kararname; iyi dinle
yin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Aynı kararname hükümleriyle aldınız 
o krediyi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hayır hayır... Hayır. (ANAP 
sıralarından gürültüler). «Otur yerine» 
sesleri). Hayır, hayır... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Doğru konuşun lütfen, doğru. 

BAŞKAN — Sayın... (ANAP sırala
rından gürültüler). 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İptal edildi kararname; ondan 
sonra, bakınız ne oldu : Ondan sonra iha
leye çıkıldı; daha ortada kredi yok. İha
leye çıkıldı ve arkasından ihale netice
si... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Escherwiss Braun Bovveri kredisi... 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, lütfen... 
Bir saniye efendim, bir saniye... (ANAP 
sıralarından gürültüler)... 

Bir saniye sayın milletvekilleri, lüt
fen... (ANAP ve DYP sıralarından gürül
tüler). Lütfen... Lütfen efendim... 
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Sayın Başbakan, bir saniye efendim. 
Sayın Kırathoğlu, konuşmacının sö

zünü kesmeyiniz efendim, 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Doğru konuşsun. (ANAP ve DYP sı
ralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen... (ANAP ve 
DYP sıralarından gürültüler, arka sıra
larda ayağa kalkmalar). 

Oturun lütfen sayın milletvekilleri. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 

Terbiyesiz, ahlaksız adam! 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Senin sesin geliyor terbiyesiz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
oturun lütfen. 

Sayın Kırathoğlu, lütfen hatibin sö
zünü kesmeyiniz efendim. 

Devam edin efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, neticede, tesis, 
biz hükümette değilken ihale edildi, 3 Ka
sımda da hakikaten temeli atıldı; ama, 
hiçbir kredisi daha bulunmamıştı. 1983 
seçimleri yapıldı, 1984 senesinde iktidara 
geldik. Yurt dışına ilk seyahatlerimden 
biridir; İsviçre'ye gittim. İsviçre'de sade
ce o firmalarla değil, onların finans ku
ruluşlarıyla oturduk konuştuk, mutaba
kata orada vardık; İsviçre finansmanı te
min ettik; Arap finansmanı, Malezya'da 
bir finansman veyahut bilinmeyen bir 
yerden finansman değil, İsviçre bankala
rından finansman temin edildi, Alman 
Hermesinden finansman temin edildi. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). O anlaşmayı biz imzaladık. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Zaten o firmanın garantörü UBS'tir. 
(ANAP sıralarından «Ahlaksız» sesleri, 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir sa
niyenizi istirham ediyorum. (ANAP sı
ralarından «At dışarı Sayın Başkan» ses
leri). 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu işleri anlamaz da, onun 
için... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
- — Senden çök iyi anlarım. (ANAP sıra

larından «yuh» sesleri). 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Anlamaz... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Sarhoş!.. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Saygısızlık yapma. 

BAŞKAN — Size ihtar ediyorum 
efendim. Hatibin sözünü kesmeyiniz efen
dim. Bu 'görüşmelerin devamını sağlamak 
hepimiz için bir görevdir. Herkesi dinle
mek mecburiyetimiz vardır ve kaidelere 
uymak mecburiyetimiz vardır. Bağırmakla 
hiçbir sonuca ulaşamayız. Lütfen sükû
netle dİnileyiniz ve beni, defaatla bu şe
kilde 'ihtara mecbur etmeyiniz efendim. 

Buyurun efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Demin okuduğum rakamlar
dan, 1974'le 1979 araisındaki cari işlem 
açığı - ki, Türkiye finanse ötmeye mecbur
dur, bunun için borçlanmaya mecburdur -
sadece bu rakam, 10 milyar 900 küsur mil
yon dolar tutuyor. 

«1980'de de rakam, büyüktür» dedim; 
ama, 1984'teki rakama bakınız; 1984'teki 
rakam, 1 milyar 407 milyon dolar cari 
işlem açığı var; ama, döviz gelirleri top
lamı 11 milyar 885 milyon dolardır; yüz
de 12'ye düşmüştür. Bir sene sonra (1985* 
te) durum biraz 'daha iyidir; 1 milyar 13 
milyon dolar cari işlem açığı vardır, 13 
miyar 4'21 milyon dolar da döviz geliri 
vardır; yüzde 7,5'e düşmüştür. 1986, pet-
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rol krizinin olduğu yıldır; buna rağmen 
cari işlem açığı 1,5 milyara çıkmıştır, dö
viz gelirleri 12 milyar 816 mlyon dolara 
düşmüştür; yüzde 12'dir. 1987 - onbirinci 
ayın rakamları da ©eldi; onu da huzuru
nuzda açıklayayım - Kasım ayının ihra
cat rakamı 1 milyar 100 milyon dolardır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Bu vaziyette, tahmin ediyoruz, 
Aralık ayı da 1 milyar doları geçecek; 
bu suretle 10 milyar dolar 'hedefini aşmış 
olacağız. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 1987 yılında tahmin edi
len, 750 milyon dolar cari işlem açığı - en 
fazla - 16 milyar 375 milyon dolar döviz 
geliri; yüzde 4,4. '(ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hükümet Programım anlatırken, özel
likle 'bu konuyu vurgulamak istedim; çün
kü, Türkiye'nin meselesinin kökeninde bu 
yatıyor hatta Osmanlının meselesinin kö
keninde bu yatıyor, Düyunu Umumlye-
nin de kökeninde bu yatıyor. «Eğer Tür
kiye kendi ihracatını geliştiremez, bün
yesini değiştiremezse bunu yapması müm
kün değildir» dedik. 

Balkınız, ihracat bünyesi de - ifade et
tim - çok »büyük değişiklikler gösterdi, 
1977'lde tarım ürünleri yüzde 59.41, sa
nayi ürünleri yüzde 33.41; 1980'de tarım 
ürünleri yüzde 57.45, sanayi ürünleri yüz
de 36; 1987*de - Ocak, Kasım olarak söy-
lüyorum - tarım ürünleri yüzde 17.79, sa
nayi ürünleri yüzde 79.66, yani yüzde 
80'e yakın. 10 milyar dolarlık rakam için
de. Bu, Türkiye'deki yapılmış ve - tahmin 
ediyorum - herhangi bir dünya memle
keti içerisinde en kısa zaman içinde ya
pılmış en köklü, en büyük yapısal deği
şikliktir. (AINAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Eğer bugün, Türkiye'nin 
dışarıda kredi itibarı var ise, bütün fi-
nans müesseseleri Türkiye'yi bu bakımdan 
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tebrik «diyorlarsa, örnek olarak gösteri-
yorlarsa - Dünya Bankası olsun, IMF 
olsun, büyük bankalar olsun - sebebi bu-
dur; Türkiye bugün 5 - 5.5 milyar dolar 
borç ödüyorsa sebebi budur; ama, 3.5 
milyar dolar, 4.5 milyar dolar döviz geli
riniz varken 3 milyar dolar borç öde
yemezsiniz; 16 küsur milyar gelirinizin 
olması lazım. 

Bizim bu devrede yaptığımız ikinci 
önemli iş, gelişme hızıdır. Gelişme hızı 
yüzde 5.9 - 5.1, yüzde 8 ve yüzde 6.8 gi
bi... Tabiî, Türkiye'nin, büyümüş Türki
ye'nin gelişme hızları da kolay değildir. 
Yani eski yıllarda gelişme hızları büyük
tür; ama o zamanki rakamlar ufaktır. 
Oradaki yüzdeHier mutlak değer olarak bu
günkü rakamlara göre çok daha ufak de
ğerler ifade eder. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — De
magoji bu demagoji... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değil! 

'Biz bu yapı değişikliğinin temelini, 
•bir yeni serbest ekonomik düzene gitmek
te gördük. Onun için, Sayın Erdal inö
nü'ye ve arkadaşlarına özellikle söylü
yorum : Dünyada en katı sol iktidarlar, 
komünist iktidarlar, Sovyet Rusya daih'i 
serbestliği düşünürken; batta geçenlerde, 
Amerika'da bir sual soruMu - ben âe 
tefevizyon başında tesadüfen dinledim -
«Rubleyi serbest, konvertibl yapmayı, dü
şünüyor musunuz?» dediler; «Bunun ça
lışmalarını yapıyoruz» dedi, «Düşünüyo
ruz» dedi. Evet, Gorbaçov söyledi bunu. 

Şimdi bu gibi konular varken, hâlâ, 
başka katı sistemlerin peşinde koşmayın, 
Gelin şunu... (ANAP sıralarından alkışlar) 

ARİF SAĞ (Ankara) — O sizin gö
rüşünüz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz ken
di işimizi biliriz Sayın Başbakan. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ama 'benim tavsiyem yani. Se
çimleri 'kazanmak istiyorsak... Aksi tak
dirde hep muhalefette kalırsınız. (ANAP 
sıralarından aıllkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz ken
di işinize bakın, 'biz kendi işimizi biliriz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi bir konuya daha gelece
ğim. Bizim iktidarımızı seçim sırasında... 
Gerçi bu konuşmalar da fazla olmadı; 
ama seçim sırasında, taibiî taktiktir, kul
lanılır, her iktidara yapılmış. Eski zabıt
ları da inceledim, aynı şeyler bizden ev
velki iktidarların başına da gelmiş. Eline 
bir kara alan, onu başkasının yüzüne 
sürmeye çalışıyor; çamur atıyor, «Bırakın. 
iz kalsın» diye. 

Yolsuzluk meselesi... Yolsuzluklar ola
bilir; bizim bilmediğimiz de olabilir. Bul
duğunuz zaman getirin, biz her mesele
nin arkasını bırakmayız; bu bir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Gü
neydoğuda var. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İkinci bir şey daha söyleye
yim yolsuzluk meselesinde: Esas büyük 
yolsuzluğu gözden kaybetmeyin ve ufa
ğın yanında büyüğü unutmayın; onu söy
lemek istiyorum. 

Şimdi bakınız, büyük yolsuzluklar, 
devlet nizarnıyla verilen yolsuzluklardır; 
devletin yaptığı yanlış politikalar netice
sinde ortaya çıkan yolsuzfaklardır. Misal 
vereceğim; şunu söylüyorlar, bir arkada
şımızın da söylediği gibi: «Hayalî ihra
cat.» Biraz tahlil edelim bu konuyu. 

«Hayalî ihracat» dediğimiz konu : ih
racat yapılıyor; ama döviz geliyor. Döviz, 
netice itibariyle, bir kur farkıyla geliyor, 
yani yüzde 10 - 15 gibi bir farkla geli
yor. 
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Muhterem milletvekilleri, şunu unut
mayınız : İhracat, dünyada en büyük re
kabetin olduğu sahadır; her ülke birbiri
ne mal satmaya uğraşıyor. Her ülke, bir
birine mal sataaya uğraşırken, türlü des
tekleme yolları arıyor; kimisi krediyi ucuz 
veriyor, kimisi vergi iadesi yapıyor, kimi
si başka yollar buluyor. Neticede, bu pa
zarda rekabet edebilmeniz için, sizin de 
ona benzer şartları getirmeniz lazım. Şart
ları getirdiğiniz zaman bunları başka tür
lü kullananlar da olabiliyor. Bunu bir ke
re böyle tespit edelim; ama bu, sistemin, 
dünyadaki sistemin icabı; yakalandığı za
man da, gerekli muamelesi görülür. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — 100 
bin lira... . 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İkinci bir nokta daha var. En 
'büyük haksızlık bu değildir. Bizden ev
velki dönemlerde de oldu; eğer bir kuru 
sabit tutuyorsanız... Bugün bazı sanayi
cilerimizin sabit kur lehinde, konuştuk
larını çok iyi biliyorum. Türkiye bunları 
yaşadı... İthalatçı cenneti; ihracatçının 
azabı... İhracat yapılamaz; ama ithal çok 
kolay. Bunlardan dolayı ithalatçıya verdi
ğiniz avantajlar nedir? Bir düşününüz... 
Eğer hakikî kurla, sizin tespit ettiğiniz 
kur arasında yüzde 30 fark varsa ve 10 
milyar dolarlık da ithalat yapıyorsanız, 
işte size 3 milyar dolarlık bir avanta. 
3 milyar dolar, hesap ediniz, 3 trilyon 
liradır, tek kalemde. 

Tahsisler de böyledir. Kamu iktisadi 
teşebbüslerini ben bir zaman hatırlıyo
rum; çimentoyu ucuz verirdik, demiri ucuz 
verirdik. Nedir? Kamu inşaatını yapıyor, 
mütaahhit öyle alsın diye. Mütaahhit, ra
kamını iki misli gösteriyor, ondan sonra, 
100 liraya aldığı demiri öbür tarafta 200 
liraya satıyor. Bu şekilde birçok haksız
lıklar olmuştur. Biz bunların hepsine son 
verdik. 
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TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Alüminyum ne oldu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hepsine son verdik. Her şey 
serbestçe ithal- edilir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Yalnız bir şey daha söyle
yeyim : Daha kuru tam istediğimiz ma
naya getirmedik; ama onu da program
da ifade ettim, döviz kuru da tam ser-
böst hale gelecektir; yani, Türk parası 
kbnvertibl 'olacaktır. Bunu tespit ettiğimiz 
zaman, /bunu temin ettiğimiz zaman, o 
zaman Türk parası kıymetlidir. 

Bu arada şöyle bir konu daha var, 
onu da söylemem lazım. Nüfus başına 
mîllî gelir çok münakaşa ediliyor Türki
ye'de. Şimdi, karşımıza şöyle rakamlar 
çıkarıyorlar : Türkiye'nin millî geliri 1979 
senesinde nüfus başına - bu OECD'nin 
raporu, bizim değil - 1 587 dolar, gene bu 
rapora göre 1985 senesinde 1 057 dolar 
nüfus 'başına.; azalmış. Halbuki, 1979'dan 
Sonra 1980*de bir azalma vardır Türki
ye'nin millî gelirinde, negatif 1,1. Ondan 
Sonraki seneler 4,1; 4,5; 3,7; 5,9; 5,1; 8 
ve 6,8 gibi rakamlarla artmıştır. Bu nasıl 
oluyor? Bu kur meselesinden dolayı. 

Şİmldi, aynı teşkilatın bir başka hesabı 
var; bu da satın alma gücüyle İlgili ola
rak döviz paritesi. Yani, TÜSlAD'ın de
ğil, merak etmeyin. Burada, Türkiye'nin 
1979'daki kuru 1 587 yerine 2 335*tir; ya
ni diğer ülkelerle mukayeseli olarak ya
pıldığı zaman 2 335*tir. 1985, senesinde 
bu rakam 1 057'ye mukabil, 3 594'tür; 
nüfus basma millî 'gelir 3 594 dolardır. 

İBRAHİM DEMlfR (Antalya) — O 
hesaba göre 1980*de kaçtır? 

BARBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1986 senesinin rakamları da 
geldi; 3 950 dolardır. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Şiiridi bakınız, şunu yapmak gayet 
kolaydır bizim için. Yarın deriz ki, do
lar kuru 1 000 lira değil, 250 liradır. 250 
lira olunca bizini millî gelirimiz tabiî ki 
hemen 4 bin küsur dolara çıkar gider. 
4 bin dolara çıkar; ama ne olur, biz onu 
da düşünelim; Türkiye ithalat cenneti 
olur, yani kısa zamanda döviz rezervleri
mizin hepsi erir, ondan sonra 1979'daki 
yokluklara döneriz. İşte, Suriye'deki du
rum böyle. Millî geliri yüksek gözükü
yor; ama netice itibariyle memllekette hiç
bir şey yok, hiçbir şey bulunmuyor. Biz 
de aynı durumları 1979'da yaşadık; o du
rumlara herhalde dönmek Memiyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, bir sigara misalini vermek 
istiyorum. «Haksız kazanca nasıl mani 
oldunuz?..» 1970*11 yılların sonunda, Tür
kiye'ye yılda 12 bin tona yakın kaçak si
gara geliyordu, bugün de aşağı yukarı ay
nı rakamda sigara geliyor. Bu rakam, Tür
kiye Cumhuriyeti gümrüklerine, Maliye
sine, Toplu Konut Fonuna tam 500 mil
yar lira bırakıyor. Bunların hepsi kaçak
çıya, karaborsacıya gidiyordu. 500 milyar 
liranın da çok büyük bir kısmı Toplu Ko
nuta gidiyor. Doğuda, güneydoğuda 150 
bin tane toplu konut kredisi verilmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
üzerinde çok durulan bir önemli konu da 
dış borç, tasarruf ve yatırım meseleleri. 
Hemen şunu ifade edeyim: Türkiye'nin 
dış borcu vardır. Bunu Planlamada ça
lışan bütün arkadaşlarımız bilir. Türkiye 
belli bir zamana kadar da dış borç almak 
mecburiyetindedir; kalkınmasını, gelişme
sini, yani şu cari işlem açığını sıfıra in-
dirinceye kadar da borç almak mecburi
yetindedir. Cari işlem açığını nasıl sıfıra 
indirecektir? Onun da yolu var; o da, de
min söylediğim gibi, ihracatın bünyesini 
süratli bir 'şekilde değiştirip, bütün dün-
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yaya her çeşit mal İhraç efönekten ge
çer. Bugün, Amerika'ya, Japonya'ya, 
Uzakdoğu'ya, Avrupa ülkelerine - ağır-
üiğt (buralarda olmaik üzere - ihracatımız 
yönlenmiştir. 1980 ilâ 1985 senesine ge
linceye kadar, bizim ihracatımızın ağırlı
ğı, Ortadoğu ülkelerİneydi. 1986 senesin
de, 'bir anda petrol fiyatları aşağıya düşün
ce, gerçi petrol faturamız ucuzladı; ama 
buna mukabili, o ülkelere sattığımız mal
lar da birdenbire aşağıya düştü ve o ül
keler artık ihracatımızın arttığı ülkeler ha
linde olmaktan çıktı. 

Bizim ihracatçımız büyük bir gayret
le, bir sene içinde, Batı âlemine dönmüş
tür. Bugün ihracatımızın - demin de söy
ledim - yüzde 60'tan daha fazlası Batı ül
kelerine yapılmaktadır. Misal olarak ve
receğim, Almanya'ya ihracatımız, itha
latımızdan daha fazladır. (ANAP sıra
larından alkışlar) Tabiî bu ithal kalem
leri içerisinde, söyleyeyim, tekstil önemli 
'bir kalem tutuyor; ama bunun içerisinde 
- bir kalem değil, bu bir sektör - yüzlerce 
ayrı mal vardır; çeşitli konfeksiyonlar
dan tutun, hatta içerisinde AK'SA'nm yap
tığı ipliklerden, SASA'nın yaptığı iplik
lere kadar her şey orada vardır ve bun
ların ihracatı da - söylediğim gibi - da
ha çok Batı ülkelerine olmaktadır. 

Tabiî, bunun yanında önemle üzerinde 
durulacak bir konu da - gene plancılar 
çok yakından bilirler - biri memlekette, 
tasarrufların artırılmasıdır. Bizim 1970'li 
yıllarda en önemli sıkıntılarımızdan bir 
tanesi, tasarrufların istenildiği kadar artı-
rılamattuş olmasıdır. 

Şimdi burada bazı rakamlar okuyaca
ğım : 

1974 senesinde; yurt içi tasarru'fkr 
19.6, sabit sermaye yatırımları 19. tç ta
sarruf yüksek. 

— 175 

28 . 12 . 1987 0 : 2 

1975; yurt içi tasarruflar İ9.3, sabit 
sermaye yatıranları 21.4. Arayı nasıl fi
nanse ediyorsunuz? Dışarıdan. 

1976; yurt içi tasarruflar 21.3, saibit 
iserrnaye yatırımları 24.1. Aradaki fark yi
ne dış tasarruflarla finanse ediliyor. 

1977, yurt içi tasarruflar 19.8, sabit 
sermaye yatırımları 25.4. 

1978; yurt içi tasarruflar 17.3'e düş
müş, saibit sermaye yatırımları 22.8. 

1979; yurt içi tasarruflar 16.9'a düş
müş, saibit sermaye yatırımları 21.5. 

Bunu düzelmesi 1980*den sonra baş
lıyor : 

1980; yurt içi tasarruflar 16.3, saibit 
sermaye yatırımları 20.3. 

1981; yurt içi tasarruflar 19.1, sabit 
sermaye yatırımları 19.8/ 

1982; yurt içi tasarruflar 19.7, saibit 
sermaye yatırımları 19.7. Tasarruf ve ya
tırım aynı. 

1983'te yurt içi tasarruflar 16.4'e düş
müş, saibit sermaye yatırımları 18.8. 

1984; yurt içi tasarrufları 16.7, sa'bit 
sermaye yatırımları 18.1 

1985'ten İtibaren; yurt içi tasarruflar 
19; 22.9 (1986), 25.9 (1987). Buna muka
bil sabit sermaye yatıranları: 20.1, 23.9 
(1986), 26.5. (1987). 

Burada da şu gözüküyor ki, Türkiye 
son üç senede iç 'tasarruflarını da büyük 
çapta artırmıştır. Zaten 'biz, enflasyonu 
makul seviyelere indireceğiz derken, gü
vendiğimiz noktalardan bir tanesi de bu
dur. Eğer tasarrufları memleketimizde bi
raz daha artırabilirsek, üç şeyi birden ya
parız : Enflasyonu aşağıya çekeriz; aynı 
zamanda işsMik meselesinde daha (başa
rılı oluruz; aynı zamanda yatırımlarda da 
çok geride kalmayız, daha makul bir ya
tırım seviyesi yapa/biliriz. 

Bizim, Anavatan olarak bellibaşlı bir 
farkımız var. Biz, özelikle kamunun, dev
letin, altyapı yatırımlarmdan başkasına 
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girmesini istemiyoruz. İstisnası; sadece, 
kalkınmada öncelikli yörelerde sanayi ya
tırımlarına girebilir; ama bunları da ilk 
fırsatta millete devretmelidir diyoruz; bu 
şekilde tatbikat yapıyoruz. Çünkü şunu 
çok iyi gördük. Devlet, sanayi işleriyle, 
ticaret işleriyle iyi,netice alamamıştır, bü
yük problemlere düşmüştür ve yatırdığı
mız paralar nemasını alamamıştır; ama 
altyapıda devlet daha başarılıdır; çünkü, 
altyapıyı başka kimse zaten yapamaz. Yal
nız, altyapıdan, eğer yapılabilecek varsa, 
yap - işlet - devret modeli ile onun da yi
ne özel gruplar,yabancı(lar tarafından ya
pılması, lbu şekilde memlekete daha.fazla 
kaynak getirilmesi imkânını bulabiliriz. 
Bunun da yapılmasında fayda görüyo
rum» 

Üzeninde durulan diğer bir konu, fon
lardır. Fonları biz icat etmedik, fonlar 
bizden evvel de vardı. 100 küsurdan fazla 
fon varıdır; 1930'ilardan beri gelen fanlar 
var. Bütün iktidarlar zamanında fonlar 
var; ama biz, get;|rdi!ğimiz fonların mak
sadını çok iyi tespit ettik, hepsini kanun
la getirdik, hepsini Türkiye Büyük MMet 
Meclisimden geçilirdik, yönlendirdik ve yi
ne geçirdiğimiz bir kanunla da, bütçeyle 
beraber fonların burada müzakeresini ge
tirmiş olduk; bütçeyle beraber Plan ve 
Bütçe Komisyonunda fonlar da önümüze 
açılacaktır. Hiç söyleyecek başka bir şey 

1 yok. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Getirdiğimiz fonlar melerdir? B!ir ta
nesi -fazla zamanınızı alımamafc için ben 
büyüklerini söyleyeceğim- ve en büyüğü 
Toplu Konut Fonudur. Esas itibariyle, 
fonun 'kaynağı, bu lüks 'ithalattan, sigara 
(ithalatından, akaryakıttan ve muhtelif 
yerlerden ataan bazı yüzdelerdir. Fonun 
belki 700-800 milyar lira gelini vardır. Ta
biî her sene fiyatlara göre değişken bir 
gelirdir bu. Toplu Konut Fonu tamamıyla 
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her yerde toplu konut projesini destekler. 
600 binden fazla toplu konuta kredi ve
rildi; 1 trilyon 200 milyar civarında bir 
rakam. Bunlar peyderpey devam ediyor ve 
her sene belki 100-150 bin ilave gelecek
tir. Bu, devletin desteğiyle yapılandır. 
Tabiî bunun haricinde insanların kendi 
imkânlarıyla yaptıklarını ayrıca saymak 
lazım ki, Türkiye'de bu şekilde büyük 
imkânlar da var. Fakat şunu ifade ede
bilirim, bu imkânlar bizim orbadireğe 
gitmektedir. Tespitini yaptık, bu konuta 
girenlerin yüzde 85'i işçi ve memurdur 
ve 31-32 yaşında ev sahibi olan insanlar 
var artık. Ev sahibi olmaya, emekliliğinde 
değil, genç yaşta başlamıştır. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ikindi getirdiğimiz fon, Kamu Ortak
lığı Fonudur; bir önemli buluştur. Elek
trik santraiları yapmışız, Keban Projesini 
yapmışız -yapanlardan Allah razı olsun-
ama parasını alamıyoruz. Çok güzel bir 
proje, ıiyi geliri olması lazım. Kilovat-saa-
tkıden 10 kuruş mu alıyoruz. 1 lira mı 
alıyoruz, bir rakam alıyoruz; ama çok 
az. 

Türkiye'nin enerji meselesi çok önem
li bir meseledir. Enerji, Türkiye'de ucuz 
olmamalıdır, onu söyleyeyim, Neden ol
mamalıdır, onu da ifade edeceğim; çün
kü, bütün bilgilerimiz, şu ana kadar olan 
bilgilerimiz enerjinin kıt olduğunu göste
riyor. Petrolümüz yok, Türkiye dışarıdan 
20 milyon ton petrol ithal etmek duru
mundadır, Tabiî gazımız pek az, onu da 
dışarıdan ithal etmeye mecburuz. Linyit
lerimiz; onu da ifade edeyim; evet, bi
raz linyitimiz var; hepsini kullansak 165 
mi'lyar kil o vat-saat üretimiz; ama Türkiye 
tabiatında da problemler yaparız. Yani, 
kükürt meselesini zaten görüyorsunuz; 
Ankara'nın, Kayseri'nin, Konya'nın ve 
birçok şehrimizin bava kirliliği meselesi
ni.., 
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HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Avustralya'dan gelen 'kömür?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Başka çaresıi yok; temizse 
onu 'kullanacaksınız. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Temizse... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Gayet tabiî, onun liçin geliyor. 

Balkınız, biraz, şu seçim sırasında siz
ler de acele ettirdiniz, linyit getirdik, An
kara'da bava kiriil'ği hemen' arttı. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sizin yüzünüzden. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Siz de 'acele ettirdiniz. 

Enerji meselesini bu sekilide görüyo
rum. Türik 'sanayii, enerjiyi çdk kullanan 
yollara giıtmemtilidir; Türk sanayii, ener
jiyi az kullanan sanayi dallarına daha 
fazla önem vermelidir. (DYP sıraların
dan «Mesela?..» sesleri) Birçok dallar 
var, elektronik de böyledir, tekstil de 
böyledir daha birçok dallar da vardır. 
Enerjiyi fazla 'kullanan' sahalar bellidir. 
Hatta, ark ocaklı, elektrikle işleyen çe
lik tesislerine de gitmelidir; onlar da az 
enerji kullanır. Yani, büyük, yüksek fı
rınlı teslislere göre çok daha az enerji 
kullanır. 

Bütün bunların sonucunda, biz, ener
ji fiyatından, o barajların hissesini al
mışızdır; fon böyle kurulmuştur. Köp
rünün de hissesini almışızdır. Şimdi ka
ba olarak söyleyeyim: Keban, diyelim 
ki bu sene 6 milyar kilovat üretecek; 
Toplu Konut Fonuna gelen gelir aşa
ğı yukarı 180 milyar liradır. Kamu Or
taklığına gelen... Karakaya 7 küsur mil
yar kilovat üretecek; ondan gelen para 
da 210 milyar liradır. Yarın, Atatürk 
Barajı 8 - 9 milyar kilovat üretir, aynı 
şekilde ıbu kadar para gelecektir. Şimdi, 
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tabiatıyla, paranın gelmesiyle işin ya
pılması arasında epey zaman farkı var. 
O zaman dedik ki,.bu gelirlerin bir kıs
mını satalım; yeni bir buluş; gelir or
taklığı senedi. Yerine faizli senet de 
çıkarabilirdik; ama satışı daha az olur
du. B'iz, başta az veriyoruz, sonra biraz 
fazla veriyoruz. Biraz, senetle, hisse se
nedi arasında bir değerdir bu. Nitekim, 
halkımız, bu senetleri çok daha iyi al
dı. Bu şekilde topladığımız paralarla, 
Karakaya tesisini, zamanında, hatta za
manından önce bitirmek kabil oldu. 

Biz, Karakaya tesisini - 1983 sonuna 
geldiğimizde daha yüzde 20'si yapılmış
tı; 1976'da temel atılmış - üç sene için
de bitirdik. Tabiî, verdiğimiz para 150 
milyar liradır, ilave olarak. 150 milyar li
rayla bir sene öne alsanız, işte paranın 
hepsini çıkarıyorsunuz; bu, hesapla ya
pılmıştır. 

Aynı şekilde, İzmit - Gebze arasın
daki yol meselesi de, geldiğimizde gene 
yarımdı, tamamlanmamıştı; zannediyo
rum 10 senedir yapılıyordu. Sayın Ba
yındırlık ve İskân Bakanına sordum, de
dim ki: Bu yolun 'bitmesi için ne lazım? 
Bu tempoda giderse ne kadar sürer? 
«Üç sene daha sürer» dediler, öyle ve
riliyor; çünkü çok yayılmışız; bitmesi 
için ne lazım, dedim, «3 milyar» dedi; 
verelim, dedim, verdik, bitirdik; gişeleri 
de koyduk, ertesi sene! 4 milyar para al
dık. (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) Otoyolların hepsi 'bu esas
tan yapılıyor. 

TEVFlK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Kaz gibi yoluyorlar milleti. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Atatürk Barajının finansma
nı çok büyük; her sene 300 milyar lira 
lazım; ama Atatürk Barajı 1983 sonun
da başladı, temelinin atılması öyle gö-
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züküyor; ama fiilî inşaat 1984'ü hatta 
biraz daha sonrayı bulur. Eğer, Ata
türk Barajını gezerseniz, ne kadar bü
yük bir faaliyet olduğunu görürsünüz. O 
faaliyeti besleyen para musluğu olmasa, 
orada hiçbir faaliyet olmaz. Eğer o fi
nansman bulunmasa hiçbir şey yapa
mazsınız. O finansmanı biz bu yolla 
bulduk. (Demin de gösterdim, Türkiye'nin 
tasarruf rakamı yüzde 25 küsura çık
mışsa, ancak böyle yeni finansman mo
delleri bulmakla olmuştur. Tabiî, KDV" 
yi getirmekle de olmuştur, onu da. söy-
ıleyeyiım. 

(Fonlardan üçüncüsü, önemlisi, Sa
vunma Sanayii Fonudur. Savunma Sa
nayii Fonu önemli bir fondur. Türkiye 
bölgede kendi güvenliğini, caydırıcılığına 
muhafaza edecekse, modern silah, araç 
ve gereçlere sahip olmak mecburiyetinde
dir ve bunu ilanihaye - hibe şeklinde 
de olsa - başka yerden alamaz. Bu mak
satla kurulmuştur. Daha ilk safhasın-
dayız. İyi gelir geliyor. Üç tane projeyi 
de destekledik ve bitirdik. Bir tanesi Çan-
kın'daki top fabrikasıdır; bitti, çalışıyor; 
35 milimetre, 20 milimetre top yapacak. 
İkincisi Eskişehir'deki jet motor fabri
kası; o da bitti, çalışıyor. Üçüncüsü Mür-
tet'ıteki jet uçak fabrikası; o da bitti, 
resmî açılışını yapmadık; ama o da ta
mamlanmıştır. Bunun arkasından, tah
min ediyorum, zırhlı muharebe aracı; o 
da Türkiye'de yapılacak. Arkasından, 
mobil radarlar ve elektronik aksam; o 
da Türkiye'de yapılacaktır. Yapılma şek
li, de, yabancı - yerli ortaklıklar şeklin
dedir. Biz buradan sadece finansman 
desteği veririz, o kadar; ama bu suret
le de teknolojiyi ve aynı zamanda ma
kul bir işletme şeklini de Türkiye'ye 
getirmiş oluyoruz. Dışarıya da ihraç et
me şansımız olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, geçtiğimiz 
yıllarda, ıtabiî önemli sayıda işler yaptık. 
Ben ısize bu işlerin sadece başlıklarını 
söyleyeceğim. 

Demin, Sayın İnönü, «Hiçbir elektrik 
santralını siz başlayıp bitiremediniz» de
di. Bir tane misal vereyim : Hamitabat 
Santralı, 600 megavat... {DYP sıraların
dan, «Başka var mı? Bir misal daha ve
rin» sesleri) Başladık, üniteleri de biz. 
açtık, hem de çok kısa zamanda. Şu an
da santral çalışıyor; bir 600 megavatlık 
santral da yanına yapılıyor, onu da aça
cağız. IBir de, Ambarlı'da 1 350 megavat
lık bir santralın da temelini attık, o da 
ikibuçuk sene içerisinde peyderpey dev
reye girecektir. Danasını da sayalım : 
IKemerköy santralı, Soma'nın 5 inci, 6 ncı 
üniteleri ve daha birçok santral vardır. 
Yani, bugün Türkiye'de elektrik santral -
ları yapılmıyorsa, elektrik ihtiyacının yüz
de 10 - 11 artmasına rağmen, nasıl olu
yor da on oribeş senedir devam eden 
elektrik kısıntısı yoktur? Nasıl oluyor da 
'Bulgaristan'dan elektrik almıyoruz? Her
halde yapılıyor ki, öyle almıyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sanayide elektrik tüketi
mi ne kadar? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, sırasıyla büyük proje
leri söyleyeyim : Fatih Köprüsü, bizim 
zamanımızda başlamış, bizim zamanımız
da biten bir tesis olacaktır; inşallah 29 
Mayıs 1988'de sizleri ide davet edeceğiz, 
hep beraber üzerinde yürürüz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Yolları yok. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sisteme bağlanan yollarla be
raber; merak etme. 
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Kınalı'dan Adapazan'na kadar eks
pres yol devam ediyor, o da tahmin ede
rim bir sene içerisinde tamamlanır, şu an
da ihalesi tamamlanmış, finansmanı tam 
ıbulunmuş; Edirne'den Ankara'ya kadar, 
ondan sonra Pozantı'dan Tarsus üzerin
den Gaziantep'e kadar; İzmir'den Ay-
dın'a kadar -dzmir çevre sistemi de da
hil olmak üzere- bütün bunların yekûnu 
1 500 kilometre civarında oluyor. Aşağı 
yukarı, Fatih ıKöprüsüyle 'bera'ber, buldu
ğumuz kredi 2 küsur milyar dolardır. 
Hepsinin de anlaşması yapılmıştır. Bü
yük bir kısmı eximbanklardan, bir kıs
mı da ticarî bankalardan alınmıştır; iyi 
şartlı kredilerdir. 

İkincisi : Bir gaz şebekesini Türkiye' 
ye yaymaya başladık; aynen elektrik şe
bekesi gibi. Buna ihtiyacımız var; eğer 
şehirlerimizin havasının daha iyi olması
nı istiyorsak. Yıllarca evvel düşünmüşüz
dür projeyi. Ben hatırlıyorum, Irak'tan 
gaz getirme projemiz vardı, yürütemedik, 
olmadı, başka şartlar girdi. Bugün Sov
yet Rusya'dan, Bulgaristan üzerinden alı
yoruz; İstanbul'a geldi; önümüzdeki se
ne Ankara'ya gelecek; İzmit, Bursa, Es
kişehir -zannediyorum- Kayseri, Kütah
ya, Afyon, Konya ve İzmir'e doğru da 
uzatma projeleri çalışmaları yapılıyor. 
Tabiî, kendimizi emniyete bağlayacağız; 
başka .yerden de gaz almak istiyoruz; 
muhtemelen Katar'dan alırız; onun ko
nuşmalarını yapıyoruz veyahut da İran' 
dan alırız; bu da imkân dahilindedir; 
ama bu söylediğim, tabiî bir elektrik şe
bekesi gibi, yepyeni bir gaz şebekesi. Bu
nun tesis bedeli de -şu andaki yapılan kıs
mı- 350 milyon dolardır. 

Dalha evvel yapılmış Irak boru hattı, 
35 milyon ton taşıyordu. Biz, bu boru 
hattının kapasitesini büyüttük, ilave pom
pa istasyonları koyduk; Iraklılarla anla-
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şarak ikinci bir büyük boruyu koyduk. 
Şu anda Irak'tan buraya 70 milyon ton 
petrol basılıyor, o da bize her sene net 
250 milyon dolar getiriyor. 

Türk Havayolları birçok yerlere se
fer yapmaya başladı. 10 tane Airbus. Bu
nun 7 tanesi geldi, 3 tanesi de mart ayı
na kadar gelecek. Her birisi 55 milyon 
dolardır, belki biraz daha fiyatı yukarı
dadır. Toplam 550 milyon dolar. Bu, yüz
de 100 finanse edilmiştir. 

Daha da sayayım. : Hamitalbat Ter
mik Santralı; 1200 megavat, aşağı yuka
rı 400 milyon dolar. Ambarlı Termik 
Santralı; 1350 megavat, onun da yüzde 
100 finansmanı temin edildi; 450 milyon 
dolar. Daha birçok tesisler de beraberin
de. «Nereye harcıyorsunuz?» diyorsu
nuz da, onları da söylüyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir konu üze
rinde duracağım. Burada çok bahsedili
yor; bizi de çok üzüyor, bu işkence id
diaları. Cevap vermezsem yanlış olur. 
(SHP sıralarından «Mamak'tan da haber 
verin, Mamak'tan» sesleri) 

Biz her nevi işkencenin karşısındayız, 
bunu peşince söyleyeyim. (ANAP sırala
rından alkışlar) Eğer haklı olarak bir mi
sali getirirseniz, en şiddetli şekilde de ta
kip ederiz. 

EKİİN DİKMEN (içel) — Örneği be
nim, ben Meclisteyim Sayın Başbakan; 
bu konuyu Meclise... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir dakika... Dinle! 

Yalnız, bu konuda bize doğru bilgiyi 
getirmeniz lazım; hayalî bilgilerin, biraz 
uydurma bilgilerin gelmemesi lazım. 

EKİN DİKMEN (içel) — Bir millet
vekiline böyle bir şey diyemezsiniz. Ben 
'bu konuyu Meclise getireceğim ve bir 
Meclis araştırması önergesi vereceğim., 
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ERDAL KALKAN (Edirne) — İçi
mizde bile işkence görenler var. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi 'bakınız, çünkü bunun 
ters tarafı da var. Eğer işkence iddiaları 
haklı değil ve bu, netice itibariyle bazı 
gruplarca, emniyet güçlerini zayıflatmak 
maksadıyla yapılıyorsa, o da Türkiye'de 
yapılmış en büyük yanlışlık olur. Biz, bu
nun da karşısındayız. (ANAP sıraların^ 
dan alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Niye sözleşme imzalamadınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi bakınız, bunun bir mi
sali de geldi. Ben bunun raporunu arzu 
ederse Sayın Erdal İnönü'ye de verebili
rim. 

«18.12.1987 tarihli basın organların
da, SHP yöneticilerince, işkence gördüğü 
iddiasıyla teşhir edilen, Bulanık-1964 do
ğumlu Remzi oğlu Hüsnü Turan şu ta
rihte bugün Muş Emniyet Müdürlüğü 
tarafından yakalanarak gözaltına alınmış 
olup, alınan ön ifadesinde özetle, -sizle
re özetini veriyorum- kendisinin, polis 
süsü verilmiş üç dört kişi tarafından İz
mir'de kaçırıldığını ve işkence gördüğü
nü, bazı gözlemleri neticesinde, bunların 
polis olmadıklarından emin olduğunu, 
polise ve savcılığa müracaat etmek iste
diğini, ancak korktuğunu; durumu araş
tırmak maksadıyla Ankara'ya geldiğinde, 
Menekşe Sokaktaki bir birahanede rahat
sızlandığını, hastanede ayıklığında SHP 
milletvekili Fikri Sağlar ve bazı tanıma
dığı şahısları yanında gördüğünü, olay
ların Fikri Sağlar'ın isteği doğrultusun
da cereyan ettiğini; hastanede polis ta
rafından bu hale getirildiğine dair tuta
nak tutulmak istendiğini, ancak kabul et
mediğini, ertesi gün Fikri Sağlar tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisine ge-
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tİrilerek Erdal İnönü ile görüştürüldüğü, 
hilahara SHP Genel Merkezine, sonra da 
hastaneye götürülerek sağlık raporu al
masının sağlandığı, bir sonraki gün ise, 
Fikri Sağlar'ın Kızılay'daki özel bürosu
na getirildiğini, burada Cüneyt Canver'i ed 
görerek olayı ona da anlattığını, adı ge
çenin Fikri Sağlar'a dönerek «Bu olay 
polis işi değil» diyerek kızgın bir şekilde 
odadan ayrıldığını, daha sonra parti dok
toru diye adlandırdıkları bir şahsın aynı 
odada kendisini muayene etmek maksa
dıyla soyduğu esnada, kapının aniden 
açılarak, basın mensuplarının içeriye gir
diğini ve kendisinin fotoğraflarını çeke
rek filme aldıklarını, olayı basından izle
dikten sonra, yapılan saptırmaya kızarak, 
Fikri Sağlar'a telefon açtığını ve çıkan 
haberlerin asılsız olduğunu söylediğini, 
ancak adı geçenin telefonu yüzüne ka
pattığını beyan etmiştir.» İsterseniz deta
yını veririm. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

<H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Esas işkence bu be. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Benim hemşerimdir. Bahsettiğiniz olay 
gayet doğrudur. Büyük Millet Meclisin
de huzurunuza getirebilirim; hepinize söz 
veriyorum; doğrudur. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, arkadaşlar, kesin ola
rak bilmiyorum, polis 'dava açacak; çün
kü kendisine hakaret var; ancak, üzüldü
ğüm nokta şu : ıBu hadise, eğer böyle 
bir yanlış durum... Sayın Genel Sekreter 
niçin bize telefon etmedi? Yani, Emniye
te veya İçişleri Bakanına niye telefon et
medi? Bu işin aslını öğrenmesi lazımdı. 
Şundan da endişe ediyorum : Bu zatın bi
raz alkolik olduğuna dair enteresan bil
giler var elimizde, onu da söyleyeyim. 
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Yani, kendi aralarında geçmiş bir hadise; 
buna bir polis süsü vermenin, ondan 
sonra «'Polis işkence yapıyor» diye bir ha
yalî sistem kurmanın, tezgâh kurmanın 
memlekete ne faydası var? 

!K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sa
yın Başbakan, işkenceye karşı Avrupa 
Sözleşmesini niye imzalamadınız 26 Ka
sımda? 26 Kasımda niye imzalamadınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi bakın, biz şu imzayı 
yaptık; Avrupa insan Hakları Mahkeme
sine ferdî müracaat hakkını tanıdık. 
Hiçbir sol iktidar da buna şimdiye kadar 
teşebbüs etmedi, onu da söyleyeyim. 
{ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (izmir) — 
Avrupa Sözleşmesini 26 Kasımda niye 
imzalamadınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, bir kimsenin eğer bir 
sıkıntısı varsa, gitsin oraya, o ferdî mü
racaat hakkına dayanarak müracaat et
sin., 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — 
İrlanda ile Türkiye dışında herkes imza
ladı sözleşmeyi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, bir başka misal daha 
söyleyeyim : Burada oldu yine aynı ha
dise; 'bir dergide bir eski polisin itirafları 
çıktı. (SHP sıralarından, «Yalan mı?» 
sesleri) Efendim, bir dakika dinleyin, iti
raflar çıktı; bizim devrimizle ilgili değil; 
ama biz de takip ettik; gayet tabiî takip 
ederiz. Ondan sonra, yine, sizin aranızdan 
Sayın Cüneyt Canver de meseleye sahip 
çıkmaya kalktı; o adamın verdiği ifadeye 
göre gittiler, birtakım arazileri kazdılar, 
hiçbir şey çıkmadı. Hepiniz biliyorsunuz 
'bunları; ama ne oldu, onu da söyleyece
ğim. O adamın verdiği bilgilerle, o mec

muamızda çıkan yarı yanlış, yarı doğru 
ibareler ondan sonra Avrupa basınına 
alındı, sanki şimdi Türkiye'de işkence ya
pılıyormuş gibi yazıldı. 

TEVFIK KOÇAK (Ankara) — Yok 
mu? Emniyet Sarayına git, Emniyet Sa
rayına, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, öyle yazıldı, öyle yazıl
dı. 

IK. KEMAL ANADOL (tzmir) — 
Vahit Halefoğlu toplantıya niye katılma
dı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ve huzurunuzda tekrar söylü
yorum; elinizde bizim devrimizde yapıl
mış işkence iddialarıyla ilgili bilginiz var
sa, getiriniz; hepsini en şiddetli şekilde 
takip edeceğim. (ANAP sıralarından 
«İBravo» sesleri, alkışlar) 

TEVFIK KOÇAK (Ankara) — iş
kence insanlık suçudur, diyebiliyor mu
sunuz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bakın bir misal daha var, ba
kın ne düzenler var : Bu Haydar Kutlu 
ile hangisiydi, neydi onun ismi?.. (ANAP 
sıralarından, «Nihat Sargın» sesleri) Ni
hat Sargın geldiler, gayet tabiî sorguya 
çekildiler; ama sizi temin ederim, gayet 
mantıkî vbir şekilde, usulüne uygun bir 
şekilde sorguya çekildiler, en ufak eziyet 
vesaire yoktur; tabiî sorgunun kendi ağır
lığı vardır, o başka. 

K. KEMAL ANADOL (izmir) — 
Sen de mi oradaydın? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yalnız şöyle bir hadise oldu : 
Bir avukat kalktı, savcıya hakaret etti, 
bir veya iki avukat. Ondan sonra da ha
ber verdiler; «Biz bunların avukatıyız»; 
dışarıya haber böyle gitti. Sanki müda
faa hakkını biz kısıthyormuşuz gibi. Bir 
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öğrendik ki, avukatları bile değil, aynı 
kumpanyanın adamlar. (SHP sıralarından 
gürültüler, ANİM* sıralarnıdan alkışlar) 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sizin 
milletvekilinize işkence yaptılar. 

IK. KEMAL ANADOL (izmir) — 
Nurettin Yılmaz'a sorun. İşkence yaptı
lar sizin parlamenterinize. (Gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Nuret
tin Yılmaz'a sorun. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Recep Paşa ile Nurettin Yılmaz'a so
run. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Mamak'tan bahset, Mamak'tan. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Halefoğlu 26 Kasımda Strazburg'da imza 
atmaktan niye kaçtı? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen söz kesmeyiniz efendim. (SHP sırala
rından gürültüler) Tamam efendim, ta
mam^ 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, Sayın Başbakanın sözünü 
kesmeden 5 dakikadır el kaldırıyorum; 
bu işaretin manasını anlayacağınızı ümit 
ediyorum. 

«BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, 
lütfen oturun. (SHP sıralarından' gürültü
ler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri... (SHP 
ve ANAP milletvekilleri arasında karşı
lıklı konuşmalar) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın 
efendim lütfen. (Gürültüler) Sayın mil
letvekilleri, karşılıklı konuşmayın efen
dim, karşılıklı konuşmayınız efendim, 
lütfen... Sayın milletvekilleri... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, şimdi 
de, müsaade ederseniz, güvenlik soruştur-
mal arıyla ilgili bir konuya temas etmek 

istiyorum. Her memlekette -demokratik 
memleketler de dahil- bazı güvenlik so
ruşturmaları yapılır; çünkü işe aldığınız 
adamın, bulunduğu mevkiin önemine gö
re bu adamın kim olduğuna dair bazı 
bilgilerin olmasında fayda vardır. Belki 
bu bizde çok daha hassasiyetle yapılmış
tır. Geçen bütçede de ifade ettim; bu, 
1964'ten bu tarafa gelen bir gelenek. 
Biz güvenlik soruşturmalarını asgariye in
dirmeye çalıştık, hatta bazılarını sadece 
arşiv araştırması şekline soktuk, mesele 
kısa zamanda arşivle bitsin diye arşiv 
araştırması şekline soktuk; ama şunu da 
unutmayınız : Birçok yere tayin edilecek 
insanlar için de bu soruşturmanın önemi 
vardır. 

TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Tabiî 
sorgu ise geç. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Vardır. Olur veya olmaz; ama 
şu bakımdan, zamanın asgariye indiril
mesi için lüzumlu bütün tedbirleri alıyo
ruz. Güvenlik soruşturmalarında daha 
da kolaylıklar getireceğiz, onu da söyle
rim. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Aske
re giderken kontrol edin daha iyi. Nö
bete gelince bir şey yok. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendim, programla ilgili, ko
nuşmalarda vermediğim bazı rakamları 
da ilave olarak vereyim : Liman yükleme 
- boşaltma kapasitesi 1983'te 33 milyon 
ton, 1984 - 1987 arasında 47 milyon to
na çıkmış; yüzde 42 artış var. Tabiî özel 
sektör elinde birtakım yerlere de müsa
ade verdik. Bu rakamlar oldukça büyük 
rakamlardır, 30 milyon ton da bunlar ta
rafından yapılabilir. Kapasite olarak söy
lüyorum. Tahmini kapasiteleri de 30 
milyon tondur. Bu bir, Adana tarafında 
var, birkaç tane de tzmir tarafında var. 
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Yolcu trafiği, 1983'te 5,4 milyon yol
cu, 1987'de 8,2 milyona çıkmış Türk Ha
va Yollarında. 

1983 yılı sonuna kadar bitirilip devre
ye giren barajlı santrallar 84 adet. Dol
gu hacimleri 130,6 milyon metremikâp, 
kurulu güç -nehir santrallanyla beraber-
3 220 megavat, su depolama hacimleri 
de 48 -milyar metremikâp. 

1983 yılı sonuna kadar yapılan ter
mik santralların kurulu gücü 3 695 me
gavat. 1983'ten sonra yapılan ve halen 
devam eden baraj ve hidroelektrik sant
ralların adedi 71 - 73; ayrıca özel sektör
de de var 3 tane. Dolgu hacimleri 263 
milyon metremikâp, su depolama hacim
leri 67,7 milyar metremikâp... 

M. SELAHATTİN KILIÇ (Adana) 
— Devam edenler dahil.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, devam edenler dahil. 

M. SELAHATTİN KILIÇ (Adana) 
— 1983 de dahil mi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1983'te bitmiş olanlar dahil; 
ne zaman biterse o zaman dahil edecek
siniz. Öyle şey olur mu? Yani, bitmeden, 
bir evvelki devreye dahil edilir mi? Ku
rulu güç 4 656 megavat... (DYP sırala
rından «Enflasyon, enflasyon» sesleri) 

1983'ten bu tarafa devreye giren çi
mento fabrikaları, Adıyaman, Ladik, Er
gani, Kurtalan ve Şanlıurfa. Dört beş ta
ne çimento fabrikasından aşağı yukarı bir 
tanesi 400 bin ton, diğerleri 700 bin ton. 
Yine, devreye girecek olan fabrikalardan, 
Denizli 1988'de, Edirne'de 1991'de dev
reye girecek-

Demir - Çeliğin üretim kapasitesi 
1980'de 4,4; 1983'te 4,9; 1987'de 8,9 mil
yon tondur. Üretilen çelik 7 milyon ton
dur. 
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Değerli milletvekilleri, önümüzdeki 
dönemde iki konuya ağırlık vereceğimiz
den bahsettik. 'Bunlardan bir tanesi eği
tim, diğeri ise, sağlık konusudur. Geçti
ğimiz dört senede insana dönük meselele
re zaten büyük önem verdik. IBakmız, Çı
rak ve Meslek Eğitimi Kanununu biz çı
kardık; çok önemli bir kanundur. Bugün, 
aşağı yukarı 80 bin çırak eğitilmekte, si
gorta primleri devlet tarafından öden
mekte ve çıraklık okullarında ders al
maktadırlar. Meslekî teknik eğitimde, 
özellikle yeni getirdiğimiz düal sistemle, 
mevcut okulların kapasitesini nerede ise 
iki misline çıkarıyoruz. Bugün, meslekî 
okullarda; sanat okullarında, enstitülerde 
üç gün fabrikada, iki gün okulda eğitim 
yapılmaktadır. iBu suretle, bir taraftan 
pratiği artmakta, para kazanmakta; diğer 
taraftan da, sanayiciler bu elemanları ar
tık çok rahatlıkla kendi bünyelerine ala
bilmektedirler. Tahmin ediyorum, ilave 
edilmiş eleman sayısı önümüzdeki sene 
100 bini geçecektir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ortao
kullarda sınıflar 72 kişi Sayın IBaşbakan; 
72 kişilik sınıflarda okuyor çocuklar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Onun için, «önümüzdeki dö
nemde eğitime önem veriyoruz» dedim. 

Dış politika konusuna da kısaca te
mas etmek istiyorum. Hemen şunu ifade 
edeyim : Dış politikayı günlük politik ko
nu yapmama hususunda muhalefet parti
si liderleriyle de aynı şekilde düşünüyo
rum. Biz, bu konulardaki gelişmeleri, 
muayyen fasılalarla ve yetkili kimselerin 
eliyle kendilerine ileteceğiz. 

Yalnız, şunu ifade edebilirim, son 
dört yılda dı§ politika sahasında oldukça 
önemli gelişmeler yaptık. 
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Amerika ile yapılan Savunma ve Eko
nomik İşbirliği Anlaşması süresini dol
durmak üzereydi; bunu aynen uzatsaydık 
kim ne diyebilirdi? Bizden önceki hükü
metler zamanında hazırlanmış, müzake
re edilmiş ve onaylanmış bir anlaşmay
dı; ama öyle yapmadık, Türkiye'nin men
faatine hizmet edecek yeni imkânlar ya
ratmaya çalıştık. Amerika'dan sağladığı
mız askerî yardım Türkiye'nin ihtiyaçla
rını karşılayacak düzeyin altında kalmış
tır. Bununla birlikte, elde ettiğimiz so
nuçları da küçümsememek gerekir. 

Bu konuda birkaç misal vermek isti
yorum : Son dört yıl içinde aldığımız 
toplam askerî yardım miktarı 2 milyar 
529 milyon dolardır; ondan önceki dört 
yılda ise, bu rakam 1 milyar 70 milyon 
dolardır. 

Eski yardımlarda yüksek faizli askerî 
satış kredisi uygulanıyordu, hibe oranı 
ise çok-düşüktü; mesela 1983 yılında 110 
milyon dolardan ibaretti. Bu yıl askerî 
yardımdaki hibe miktarı ise, üç katına çı
karak 312 milyon dolar olmuştur. Gene 
bizim girişimlerimizle, Güney Bölgesi Ya
sası çerçevesinde 300 milyon dolarlık 
savaş uçağı ve diğer askerî malzemeyi ila
ve olarak sağladık. 

Amerika Birleşik Devletleri firmaları
nın Türkiye'ye yatırımları tutarı 1983 yı
lında 127 milyon dolar iken, 19'87'de 344 
milyon dolara yükseldi; savunma sanayii 
alanındaki işbirliği ile de en modern jet 
uçağını yapmaya başladık. Son iki yıl 
zarfında ülkemizi ziyaret eden Senato ve 
Temsilciler Meclisi üyesi ve yardımcıla
rının sayısı 100'ü aşmıştır. Böylece, Tür
kiye'nin Kongrede karşılaştığı problem
lerin çözümünde de önemli bir yol bulun
muştur. 

Batı Avrupa ile ilişkilere gelince : 5 
ülkenin İnsan Hakları, Mahkemesinde 
aleyhimize açtığı dava düşmüştür. Sıra
mız geldiği halde üstlenemediğimiz Av
rupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem 
Başkanlığı tarafımızdan yapılmıştır. Dış
işleri «Bakanı düzeyinde 14 ziyaret yapıl
mıştır Batı Avrupa ülkeleri ile 22 ülke
nin katıldığı OECD teşkilatının 25 inci 
kuruluş yıldönümü başkanlığını Türkiye 
üstlendi. Avrupa Topluluğu ile -6 yıldan 
beri ilk defa- ortaklık konseyi toplandı. 
Avrupa Topluluğuna ihracatımız 1983'te 
2 milyar dolar iken, 1987'de 4,6 milyar 
doları aşacaktır. EURıEKA'ya üye olduk. 
Sovyetler Birliği ile ilişkilerimiz de fe
na değil. Biz onlardan gaz almaya baş
ladık; bu gazın bedelinin yüzde 70'ini; 
ki, başka ülkelere hep dövizle ödetiyor
lar; bizden yüzde 70'ini Türk ürünleriy
le almaya karar verdiler. 

Yaptığımız birçok seyahatlerde gör
dük; Türk müteaaihlhitlerinin bugün dış 
ülkelerde kazandıkları projelerin tutarı 
17 milyar dolardır. Rusya'da da, yakın
da, Türk mütaahhitleri proje ve inşaat iş
leri yapmaya başlayacaklardır. 

Yunanistan'la uzun zamıan bir diya
log tesis edemedik; ama son Ege krizin
den sonra bir mesaj diplomasisi başla
mıştır. Ümit ediyorum ki, bunun normal 
bir diyaloga dönüşmesi lihtoiımali vardır ve 
kuvvetlidir. İlk defa olarak Kıbrıslı Rum
lar, Kıbrıs meselesiyle ilgili getirdikleri 
Türkiye aleyhindeki bir karar tasarısını, 
Birleşmiş Milletlerde gerekli desteği bula
mayınca, geri çekmek zorunda kalmışlar
dır. (SHP ve DYP sıralarından «Vakit 
doldu» sesiteri) Bir dakikanızı rica edece
ğim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) •— Sayın 
Başbakan, enflasyon?.. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Çok zamanınızı alırım. 

Değerli milletvekilleri, biz Anavatan 
iktidarı olanak, hiçbir zaman, yapamaya
cağımız, vaat edemeyeceğimiz, söyleyeme
yeceğimiz işi vaat etmedik. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Enflas
yon hariç. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi bakımız, bir iki misalle 
sizin seçim beyammamenizdeki bir cümle
den bahsedeceğim. Burada, «Sulanabilir 
tarım arazisönrn tamamı 10 yılda 'tama
men sulanır hale getirileceği» ifade edili
yor. Acaba kimse hesap etti mi? Yani, 
bunu yazanlar bunun kaç para demek ol
duğunu hesap etti imi? Ben sı;ze ne kadar 
para gerektiğini söyleyeyim; her sene 3 
trilyon para lazım bu iş için. Eğer bu he
sabı yaptıysanız, o vakit bu vaat olmuaz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yapıldı. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De

vamla) — O vaıkiıt, bu, hayalî vaat olur. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz, ya

pacaklarınızı söyleyin Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz, hiçbir zaman yapamaya-
oağnmızı vaat etmedik; ama sizler vaat et
tiniz. Sayın Erdal' İnönü, ben Trakya'da 
liken, «Çiftçinin borçlarını ödeyeceğim» 
dedi. (SHP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — «Küçük 
çiftçimin 2 trilyon faiz borcunu» dedi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — «Küçük çiftçinin faizlerini öde
yeceğim» dedi. Ben de, «Nereden ödeye
ceksin?» dedim; yani, borcunu ödeyen 
adamınkini ödemeyeceksin de, ödemeye
nin faiz borcunu ödeyeceksin! (SHP sıra
larından «Holdinge verilen paralıardan 
ödenecekti» sesleri) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Batık 
şirketlere, 17 holdinge 12 trilyon para ve
rildi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) —, Bunlar doğru işler değildir. 

Bu şekilde hareket ederseniz, memle
keti hakikaten büyük sıkıntıya sokarsınız. 
Yarın başka sahalardan gelirler, «Benim 
de borcumu ödetmeyin» derler, «Benini de 
faizimi silin» derler. Ondan sonra banka
lar ne hale gelir? Ben bunu, açık açık söy
ledim. (SHP şuralarından gürültüler) Yal
nız, bildiğ;m bir şey var; bu iş yeni de
ğilmiş, Sayın Erdal İnönü'nün Rahmetli 
Pederi zamanında da olmuş. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Batık 
kredilerden bahset. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, bakın. Bir dakika, bir 
dakika... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Geçen 
yıl batırdığınız kredilerden bahset. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1969 seçimlerinde kalkmışlar 
demişler ki : «O'ftçinin 500 liralarımı si
leceğiz.» Cumhuriyet Halk Partisi; bilen
ler var burada. Ondan sonra da şöyle bir 
hadise olmuş; bu aş Mecliste hükümet 
programı müzakeresinde konuşulmaya 
başlanmış. Cevap veren Başbakan diyor 
ki : «Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
Ziraat Bankasına 500 liraya kadar borcu 
olan vatandaşın borcunun affının ortaya 
konduğunu biliyoruz. Biz diyemez miydik 
aynı şeyi-? Yahut da açık artırmaya çıkıp 
«Biz hin liraya kadar affediyoruz» diye
mez miydik? Muhterem milletvekilleri, 
batırırsınız Türkiye bankacılığını...» Ben 
bu sözlere aynen iştirak ediyorum. «Ki
min parasıdır halka verilen para; vatan
daşın parası. Bunu affettiğ'niz takdirde 
nereden karşılayacaksınız? Bütçeden. Pe
ki, vatandaşın Ziraat Bankasına olan 
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borcunu affettiniz; Halk Bankasına, Em
lak Bankasına, diğer bankalara olan 
borçlar ne alacak? Eşitlik mi bu yol? Ne
resinde bunun eşitlik? Böyle yolları aç
mayınız, böyle yollarda fayda yok. İşte 
bu, rey karşılığında bir şey vermek olur; 
hizmet değil, menfaat vermek olur. Hiz
metten umum faydalanır; ama burada şu 
vatandaştır bundan faydalanacak olan; 
umuma açık değil : 34.5 milyon Türk va
tandaşına açık değil. Türk Anayasasının 
eşitlik prensibine aykırıdır. Alıştırmayınız 
Türık vatandaşını; bankadan parayı alıp 
iade etmemeye, alıştırmayın buna. Bir 
gün gelir affolur, batırırsınız Türk mües
seselerini; bu şekilde, demokrasiyi de de
jenere ederiz; yarın başka bir parti çıkar, 
başka bir şey vaat eder. Bereket iki, Türk 
•vatandaşının aklıselimi böyle şeylerin doğ
ru olmadığına yetecek kadar kudretlidir 
de, bu kadar çok dağıtmanın karşısında 
sizlin reyinizi yüzde 1 kadar yine düşür
müştür.» (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Arkasından bir münakaşa dahıa olu
yor; Kemal Satır geliyor diyor ki, «Gelin, 
beraberce söz verdik; ödeyelim.» Onu 
der demez, Sayın Başbakan diyor 'ki, 
«Şimdi, Sayın Satır...» 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — 'Kim 
efendim? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) —• O zamanki Başbakan, Sayın 
Demirel. 

«... Hep bir araya gelelim de diyorlar, 
şimdi Sayın Satır gelinmiş diyorlar iki, «hep 
bir araya gelelim de şu 500 lira borçlan 
ödeyiverelim.» Sayın Satır, kendi bono
nuzu kendiniz ödeyiniz; biz sizin bono
nuzu niye ödeyelim? Bonolarınız halikın 
elinde zaten. Halka, iktidara gelirsek 500 
lira ödeyeceğiz diye bonu vermizsiniz.» 

Şimdi ben de aynı şeyi söylüyorum : 
Bu bonoları siz ödeyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, süre
nizin bibimMe 5 dakika kalmıştır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yalnız, ıbiiır şey var : Ben, Sa
yın Erdal İnönü'yü biraz tanıyorum; bi
raz eli celbine az gider; (Gülüşmeler) ama 
hiç merak etmesin, bu iş için ona bir or
tak buldum, o ortak da burada., 

Bakınız, «Yarından geçerli olmak 
üzere iktidarımız...» 

Bir dakika... (Gülüşmeler, gürültüler) 
Var var, o da var. 
«Yarından geçerli olmak üzere, ikti

darımız köylümüzün tüm borçlarını fai
ziyle; esnafımızm borcunun da 100 bin 
lirasını s:.leo©kbir.» Altında, Sayın Süley
man Demirel, DYP Genel Başkanı, imza
sı, resmi var. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bu bonolar neticede ortak ödenecek, 
öyle anlaşılıyor! 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Hol
dinglerden alır, köylüye veririz; endişe bu
yurmayınız Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Zaten, Sayın Erdal İnönü'nün 
borcu fazla değil; o sadece «Faizini öde
yeceğiz» demiş. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin so
nuna gelmiş bulunuyorum. (DYP sırala
rından «Ortadirefc ne oldu?» sesleri) Ama, 
madem istiyorsunuz, biraz da ortadirek-
ten bahsederek sözlerimizi tamamlayalım. 

Bizim aldığımız oyların dağılımı şöy
le : Bir inceleme yaptım, Türkiye'nin her 
tarafından oy almışız; 67 ilin 55'inde biz 
birinci partiyiz. Evet, durum böyle 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bakınız, 
şöyle söyleyeyim : 'Büyük şehirlerin he
men hemen hepsinde, biz birinci partiyiz; 
İzmir de dahil, Sayın Erdal İnönü. İl ça
pında biz daha öndeyiz. 
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M ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Neden bu kadar uğraşıyorsunuz Sayın 
Başbakan? Bu kadar korkmayın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Esas rakibimiz de, onun için. 
Yani, siz hoşlanmıyor musunuz bu du
rumdan? 

TURHAN HlRFANOĞLU (Hatay) 
— Erdal Beyi çok mu seviyorsunuz?. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Seviyoruz. 

Adana, Konya, Bursa, Ankara, Kay
seri, Sivas, Malatya... 55 ilde birinci par
tiyiz. (SHP sıralarından «Trakya, Trak
ya» esleri) Canım Trakya'da da bir ili
miz var,- merak etmeyin, orada da var. 
Yalnız, bir şey daha müşahede ettim. 
SHP kırsal bölgede çok zayıf. Onun bir 
çaresini bulmanız lazım. Biz kırsal bölge
de de onlardan .iyi rey (alıyoruz. 

Doğru Yol'a gelince : Onlar büyük 
şehirlerde, şehir merkezlerinde yoklar, 
çok az. Kırsal ibölgede biraz daha iyiler 
ve ikinci parti durumundalar. 

A. KADİR ATEŞ (Gaziantep) — Cid
diyete davet ediyorum sizi, burası Meclis
tir, lütfen ciddî olun. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De- . 
vamla) — Eğer ciddiyete davet edilmem 
icap ederse, Sayın Başkan yapar bunu; 
siz değiıl herhalde. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Benim söylemek istediğim şu : Biz 
Türkiye'de, hem şehirler de hem de kırsal 
bölgede aynı sekilide oy alıyoruz. Bütün 
Türkiye sathına yayılmış vaziyetteyiz. Ne
den olduğunu da söyleyeyim. Biz ortadi-
reğin partisiyiz de onun için. (ANAP sı
ralarından sürekli alkışlar) 

Türkiye'de çiftçinin ezildiğini, isçinin 
ezildiğini söyleyenler varsa, ben onları 
gecekondu bölgelerini beraber gezmeye 
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davet ediyorum. Evet, gecekondu bölge
lerini beraber gezmeye davet ediyorum. 
(SHP sıralarından «Gezelim» sesleri) Köy
leri de beraber gezelim. Bakın bakalım, 
artık o eski üç beyaz kaldı mı? Üç be
yaz, eskiden tuz, bez, şekerdi galiba, bir 
de buna gaz ilave edilirdi. Üç mü, beş 
mi? Onlar ydk; şimdi onun yerine başka 
beyazlar var : Buzdolabı, çamaşır maki
nesi, fırın... Evet bunlar var. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Tabiî seyretmiyorsunuz; 'ama İcraatın 
İçinden programında önümüzdeki dönem
de... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkan, süre dolmadı mı? 

BAŞKAN — Süre dolmak üzeredir 
efendim. (SHP sıralarından «Doldu» ses
leri, gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, sözle
rimin sonuna geldim. Hükümet programı 
üzerindeki tenkitlere el'imden geldiği ka
dar cevap vermeye çalıştım. Eksik bı
raktığımız yerler olabilir, bunları da za
ten konuşmacılar kendileri de söylediler, 
daha ilerideki müzakerelerde gene birbi
rimizle bu konuları medenî bir ortam içe
risinde konuşuruz. Buradaki eksikliklbr 
varsa konuşuruz, bunları tekrar etmeye
ceğim. 

SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — 
Televizyonu aç, açık oturum istiyoruz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ona da gelir sıra, merak et
meyin, ona da gelir sıra. Biz bir şeyden 
korkmuyoruz. İşte, bu kadar konuşma, 
olduğu gibi televizyondan verildi; fena 
mı? Açık, hem de canlı olarak verildi. 

Hep'in'ize en derin sevgilerimi, saygı
larımı sunuyorum. 
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Hükümet programını kabul buyur
duğunuz takdirde, aynı şekilde, ayırım 
yapmadan, geçen dört senede olduğu gi
bi aynı şeklîde gayret edeceğimizi huzu
runuzda bir kere daha tekrar ediyorum. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
ayakta alkışlar) 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (içel) 
— Sayın Başkan, Başbakan, konuşması 
esnasında bir olaydan bahsetti. İçtüzüğün 
70 inci maddesine göre, sataşma oldu
ğundan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Sayın Erdal İnönü'nün de bu doğrultuda 
bir talebi vardır. Sayın Başbakanın şah
sına sataştığı iddiası ile «eli cebine git
mez» sözü nedeniyle İçtüzüğün 70 indi 
maddesine göre söz istemektedir. Aym 
şekilde, Sayın Sağlar... 

VELİ AKSOY (İzmir) — Başbakana 
yakışmaz bu sözler. 

BAŞKAN — Lütfen, sözümü kesme
yin efendim. 

Aynı şekilde, Sayın, Sağlar'ın da bir 
talebi vardır. Bu talepleri, şahsı adına 
konuşmalar tamamlandıktan sonra yeri
ne getireceğim efendim. SHP sıraların
dan «Şimdi, Sayın Başkan, şimdi» ses
leri) 

Lütfen efendim, lütfen... 
Buyurun Sayın Turan Bayezit. (SHP 

sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (İzmir) — 
Film bitti ve ışıklar yandı; vatandaş, bu 
kürsüden yayınlanan çok renkli ve ha
reketli bir icraatın içlinden programın
dan, gerçek yaşantısına; cebine, mutfa
ğına, aybaşı hesaplarina, işsizliğimin bu
nalımlarına, ekonomik ve sosyal yaşan
tısının acı gerçeğine döndü. Mümkün ol
saydı da, onun bu filmi nasıl değerlen
dirdiğini buradan hep birlikte dinlesey
dik. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
XVIII inci Dönem Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulunda ilk kişisel 
söz hakkını kullanan milletvekili olarak 
bizlere basanlar diliyorum ve geçen dö
nemdeki bazı uygulamaların tekrarlan
maması amacıyla, devletlin en yüce ve 
temel kurumunu oluşturan heyetinizin, 
yürütmeyle olan ilişkilerinin sınırını, sa
dece Anayasadan değil, onun ötesinde ve 
üstünde Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden bu yana oluşan gelenekten 
kaynaklanan bir anlayışla ve yetki so
rumluluğunun bilindi içinde büyük bir 
titizlikle korunmasını temenni ederek, bu
nun gerçekleşeceği inancıyla, yüce heye
tinize saygılar sunuyorum. 

Önce, 29 Kasım seçiminin kısa bir 
tahlilini yapmak isterim. 29 Kasım seçi
mli, uygulanan sistemin sonucu olarak, 
'bir iktidar çoğunluğu değil, bir millet
vekili çoğunluğu yaratmıştır. Hüküme
tin «104 seçim çevresinin 86'sında, 67 
ilin 55 "inde birinci parti olduk» şeklin
deki savunması, bunun bir tür ifadesi
dir. Bu rakamların anlamı ned)ir? Siz 
seçim çevrelerinin ve illerin yüzde 88'İnde 
birinci parti olmanıza karşın, oyların 
yüzde 3 ötemi alınız, oyların yüzde 64'ünü 
alan diğer partiler ise, seçim çevreleri
nin ve illerin yüzde 18'inde birinci par
ti olabilsinler. Pastanın bölüşümüne ge
lince : Siz tüm milletvekillerinin yüzde 
64'ünü çıkarınız; muhalefet ise, yüzde 36 
oranında milletvekiliyle temsil edilsin... 
Anavatanın sosyal adalet anlayışına pare-
lel bu paylaşımın rakamlarını, bu ters 
orantıları altalta yazdığınızda, bir temsil 
çarpıklığının, bir temsil adaletsizliğinin 
varlığını hemen göreceksiniz. 

Sayın miletvekilleri, Anavatan Grubu 
sözcüsünün ve Gayın Başbakanın, bu çatı 
altında, 29 Kasım seçimlerinin meşnıiye-
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tini dile getirmelerini büyük bir talihsiz
lik olarak karşılıyorum. Hiçbir parti, bu 
Mecliste yer alan muhalefet partilerinden 
hiçbir sözcü «meşruiyet» kelimesini dili
ne almamış ve bu seçimlerin meşruiyetine 
herhangi bir şekilde temas etmemiştir. Ni
çin, Anavatan iktidarı, niçin Anavatan ik
tidarının en yetkili kişileri meşruiyeti ir
delemek lüzumunu hissetmişlerdir? Aca
ba, Anavatanın bilinçaltında iktidarları
nın gayrimeşru olduğunun şüphesi mi yat
maktadır değerli arkadaşlarım? (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar.) 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Sen de 
;bu sistemle geldin. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — 
Sayın Başkan, bu çarpık seçim sistemi 
sonucu meydana gelen oran nedeniyle, 
Anavatan Partisi, yüzde 36 oy ve yüzde 
64 milletvekili çelişkisini her tasarrufunda 
göz önünde bulundurmaya mecburdur. 
Gölgesi cisminden büyük çoğunluğunun 
zahiri görüntüsüne kapılmayarak, iktida
rının gerçek haddini bilmeye mecburdur. 

Sayın Başkan, program dört yıllık 
Anavatan iktidarının methiyeleriyle do
ludur. Altmış küsur yılın birikimini bir 
kalemde silip yok sayarak; kurgusal bir 
güçle, dört yıllık zaman dilimi içine alt
mış yılı katlayarak, makûs talihi yenmek 
gibi tarihî kişilerde simgeleşen deyimlerin 
haksız iktibasına başvurarak sıralaman 
methiyeler ve övünmeler... 

Burada bir saplama yapmak istiyo
rum; «"Baba İnönü'nün öcünü alırcasına» 
şeklindeki ifadeyi, siyasî nezakete, siyasî 
inceliğe sığmayan kaba bir beyan olarak 
'karşıladığımı belirtmek isterim. (SHP sıra
larından alkışlar.) 

1982 - 1983 dönemi kişisel nedenlerle 
fcötülenebilir, bu bizim sorunumuz değil
dir; ama altmış yılı göz ardı etmek, kü
çük görmek, hiç kimsenin hakkı ve had-

— 180 

28 . 12 . 1987 0 : 2 

di olmamalıdır. Türkiye'de Miladın sizinle 
başladığı tutkusundan kurtulunuz. 

Kendine güven duygusu, bir politikacı
nın, amaçladığı noktaya ulaşabilmesinin 
en önemli şartıdır; ancak bu bir tür ben
liğe, bir tür kibire dönüşürse, işte o zaman 
çanlar çalmaya başlar. Sayın Başbakanın 
bir sohbet sırasında anlattığı, ramazanda 
müritlerinin göz önünde ekmek yiyen şey
hin öyküsünü hatırlamasını isterim. 

fS'aym Başkan, Birinci Özal Hükümeti, 
vaat ettiklerinin hangisini yerine getirme
miştir ve getirememiştir?... önce enflas
yon konusunu ele alacağım. Yüzdeler, ra
kamlar vermek niyetinde değilim; çünkü 
Sayın Başbakanın deyimiyle, rakamları 
'her türlü eğmek ve 'bükmek mümkündür 
ve rakam vermek Sayın Başbakanın yön
temidir. Sayın özal bu konuda neler söy
lemiş ve bugün hangi noktaya gelinmiş
tir; onları arz etmek istiyorum. 

'Bakın, Sayın Başbalkan 1984 Mayısın
da ne diyor : «Bizim nihaî hedefimiz -bu 
nihaî hedefimize iki senede mi, üç sene
de mi varabileceğimizi şu an kesin ola1 

rak söyleyemem; ama nihaî hedefimiz 
yüzde lO'un altına düşmektir.» 

Bugün aradan iki sene de geçmiştir, 
üç sene de geçmiştir, hatta üçbuçuk se
ne geçmiştir ve enflasyon yüzde 50lerin 
üzerindedir. 

Yine, 1985 bütçesi üzerinde yaptığı 
son konuşmada Sayın Başbakan, «Bizim 
muhal itlerimizin dillerine pelesenk ettik
leri, enflasyon meselesidir; ama çok fazla 
bu meselenin üzerine gitmeyiniz; üç beş 
ay sonra bundan da vaz geçeceksiniz» de
miştir. Aradan üç beş ay değil, otuzaltı ay 
geçmiş; falkat, enflasyon, muhalefeti, ba
sını çarşı ve pazardaki homurtularıyla 
Türkiye'nin gündeminden çıkmamış, sa
dece Sayın Başbakanın lügatından silin
miştir, 
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Gayın Başkan, enflasyoküa mücadele
nin hedefi konusunda hükümette meyda
na 'gelen önemli bir yaklaşım değişikliğini 
vurgulamak istiyorum. Tehlikeli bir yak
laşım değişiklikini, «'Fikrimiz, zikrimizle 
birdir» diyenlerin bu kürsüden yalan söy
lediklerini ortaya koyarak vurgulamak is
tiyorum. Anavatan Partisinin ve Birinci 
özal Hükümetinin programı, enflasyonun 
çok aşağı seviyelere düşürülmesinden bah
seder. ANAP'ın belgelerine ve beyanları
na göre de çok aşağı, seviye, tek rakamlı 
sayılardır. Bugün, hükümetin programlına 
baktığınızda, hedef, çok aşağı seviyeye 
düşürmek değil, makul seviyelerde tut
maktır. Makul seviye nedir; 'belirli değil
dir. Niçin, Önceden olduğu gibi somut bir 
hedef verilmekten, özellikle kaçınılmıştır; 
açıklanılması gerekir. 

Sayın Başkan, Sayın Başbakan enflas
yonun düşürülmesi konusunda Ibugün ibir 
sürü mazeret sıralamakta ve her zaman 
olduğu gibi, halkı bunlara inandırmak 
istemektedir; ama yine bir sözünü hatır
latarak, «Bizim inancımıza göre, hükü
metlerin görevi mazeret üretmek değil iş 
bitirmektir» diyen Sayın özal'a soruyo
rum : Niçin, enflasyonun işini bitirmiyor 
ve mazeret üretiyorsunuz Sayın Başbakan? 

Muhterem Başkan, inancım, hüküme
tin, enflasyonun düşmesinden yana olma
dığıdır; ibunu her zaman tekrarlıyorum; 
çünkü ANAIP felsefesinin sınıfsal çıkarı, 
enflasyonun tek rakamlara indirilmeme-
sin'de ve hükümet programındaki deyimle 
«makul seviyelerde» tutulmasında yatar. 
Bu konuda sözlerimi bağlamadan, Sayın 
Başbakanın, küçük çiftçinin faiz borçları
nın affı konusundaki biraz Önceki beya
nına değinmek isterim. 

Sayın Başbakan küçük çiftçinin faiz 
borçlarının affını dile getirirken, «öde
yenleri niçin düşünmüyorsunuz?» dediler. 
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Soruyorum kendilerine : Bırakın küçük 
çiftçiyi; bu Meclis, geçen XVII. Dönem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sosyal Si
gortalara prim borcu olanların devlete 
vergi borcu olanların faizlerini affetmedi 
mi arkadaşlarım? Affetti; zabıtlarda var
dır bu. (SHP sıralarından alkışlar.) 

Siz, tüccarın, sanayicinin, patronun 
faizini affederken gık demeyeceksiniz; 
ama Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Li
deri çıkarak, «Küçük üreticinin faiz borcu
nu affedelim» derken, «Ödeyenleri düşün
müyor musunuz?» diyeceksiniz... işte, çift 
standart 'budur arkadaşlar., 

İSMAİL ÜĞDÜfL (Edirne) — Devlet 
para verdi, para; ellerine verilmiş; öbü
rü gibi değil. 

M. TURAN BAYJEZÎT (Devamla) — 
Sayın Başkan, programın «insan Haklan» 
bölümü, Anavatan Partisine ait bütün bel
gelerde yer alan cümlelerin tekrarından 
ibarettir; ancak, Anavatan Partisi Grup 
Sözcüsünün ve diğer siyasal parti sözcü
sünün 'bu konuya değinmediklerini yadır
gamadığımı vurgulamak istiyorum. 

Anavatan Partisinin belgelerindeki yak
laşıma katılmamak olanaksızdır. Ne var 
ki, bu kelimeler ve cümlelerin içeriği, 
dört yıllık iktidarları döneminde hayata 
geçirilmemiştir. Bu nedenle, yeni hüküme
tin programımda da yer almasının bir gü
vence teşkil edeceği konusunda ciddî en
dişemiz vardır. 

Biraz önce, Sayın Başbakan işkence 
konusuna temas ederlerken, ciddiyetle ve 
iyi niyetle, hükümetin bir kararlılığını vur
gulayacaklarını zannettim; ama gördüm 
ki, bu konuyu bir siyasî istismar vesilesi 
yapmaktan kaçınmadılar. Kendilerine şu 
suali soruyorum : Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, işkenceyi yasaklayan ve işken
ceyi kınayan uluslararası sözleşmeyi ni-
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çin imzalamamıştır ve ne zaman imzala
yacaktır? (SHP sıralarından alkışlar.) 

Yine 'bu dönemde, programdaki, de
mokrasi ve hukuk devletiyle ilgili temi
natlara rağmen, Anayasa Mahkemesinin 
iptal ettiği yasaların tekrar ve aynen çıka
rılması uygulamasında ısrar edilecek mi
dir? Anayasa ve özellikle 84 üncü madde, 
bu dönemde de askıya alınacak mıdır? 
Danıştay kararları şeklen mi uygulana
caktır? Hükümet bugün, bu çatının al
tında 1402'lik bir Öğretim üyesiyle onu 
kamu görevinden yasaklayan bir sıkıyö
netim komutanının birlikte bulunduğunu 
göz önüne alarak, 1402 sayılı Yasanın ya
rattığı sorunları çözecek midir? Bunu açık
lamaları gerekir. 

IBAŞKAN — Süre bitimine 2 dakika 
kalmıştır Sayın Bayezit 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — 
Sayın Başkan, Sayın Başbakana 15 daki
ka müsamaha ettiniz. 

BAŞKAN — Hayır, hayır; değil efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — 
Sayın Başkan, hukuk sistemi ve kamu ida
resi konusunda düşünülen bazı önlemler 
bizi endişeye sevk etmiştir. Programın bu 
kısmı gerçekleştirilirken, demokrasinin 
bir dengeler rejimi olduğunun; millî hâ
kimiyeti ve millî irade kavramlarını, «siz 
isterseniz halifeyi de getirebilirsiniz» dü
şüncesiyle denk gören zihniyetin acı bir 
sonuçla noktalandığımın unutulmamasını 
vurgulamak isterim. 

Programdaki «Millet hâkimiyetini de
mokratik düzenin esası haline getirebil
mek, millî iradeyi devlet idaresine gerçek 
anlamıyla yansıtmak için, yetkilerin seçil
miş organlarda olması hedefimizdir» şek
lindeki söz belirsizdir. Bununla hedeflenen, 
bir ölçüde Anayasa Mahkemesinlh yetki
lerini kısmaktır. Yetkilerin seçilmiş organ-
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larda olması ve bunun amacı, kanun hük
münde kararname sisteminin de geris'inde 
bir yaklaşımla, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun ve özellikle mu
halefetin dışlanması sonucuirıu doğurabilir; 
kanun yapma yetkisinin, belli sınırlar için
de de olsa, Meclis kom'isyonlarına bırakıl
masını hedefleyebilir. Bakanlar Kurulunun 
ve hatta bu kurulun milletvekili olan, se
çilmiş olan bir kısım üyelerinin ve belki 
de Sayın Başbakanın başkanlığında, ikti
sadî işlerden sorumlu Devlet Bakanı ve 
Tarım Orman ve Köyişlerj Balkanından 
oluşan bir üçlünün, devlet iradesine yansı
masını sağlayan bir organ olarak düşü
nülmesi mümkün görülebilir. Bütün bun
lar ve Cumhurbaşkanı dışlanarak ikili 
kararname sisteminin getirilmesi, gerçek 
demokrasiden uzaklaşmanın, başka bir 
deyişle, bugünden daha yoğun bir biçim
de biç'knsel demokrasiye yönelmenin aşa
maları olacaktır. 

Sayın Başkan, yukarıda arz ettiğim 
nedenlerle ve bu hükümetin, kişisel ve 
demokratik hak ve özgürlüklerin sınır ve 
kullanılmasında bir gelişme sağlayamaya
cağı, Atatürk ilke ve devrimlerinin ve 
özellikle laiklik ilkesinin savunucusu ol
madığı, gelir dağılımındaki dengesizliği 
düzeltemeyeceği, enflasyonu tek rakamlara 
indirmek amacını taşımaması nedeniyle, 
zenginin daha zengin, fakirin daha fakir 
hale düşmesini önleyemeyeceği... 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) 

— Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

... Fukaralığı tolumun kaderi haline 
getirdiği, «Komşunuz aç yatarken tok 
uyumayınız» hadisinin manevî ağırlığı
nı sömürerdk, sosyal adaleti, o çağlardan 
bu yana uygulanan ve programda «Gele
neksel yardım sistemi» diye anılan sadaka 
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yöntemiyle tesis etmeye çalıştığı, sosyal 
ve ekonomik çöküntüleri önleyemeyeceği 
için, bu hükümetin programına kabul oyu 
vermeyeceğim. 

Sayın Başbakan, ilk gürikü konuşma
sında, orman 'konusunu dile getirirken, 
«Orman köylüsünü seviyorsanız, Anayasa 
değişMiğine 'katılırsınız» dediler. Bu bir 
şantajdır; şantaj yapan bir hükümetin 
programına kabul oyu vermeyeceğim. 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar; SHP sıralarından alkışlar.) 

Bu hükümet, belediyeler, memurlar, il 
ve ilçe yapmak istediği yerlerin halkları 
üzerinde, kaynakların kullandırılması ko
nusunda, özetle günün 24 saatinde parti
zanlık yapmıştır; partizan olan bu hükü
metin programına güvenoyu vermeyece
ğim. 

\ 
Yüce heyete saygılarımı arz 'ediyorum. 

(SiHP ve DYP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — (Sayın Kamer Genç, bu

yurun efendim,. 
İUHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Baş

kan, lehte konuşmaya müsaade edecek mi
siniz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, böyle bir 
teamül yok. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın' Ba-
yezit de aleyhte konuştular. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Saytfi 

Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
XVIII. dönem milletvekili genel seçimi 
sonucunda toplanan Yüce Meclislimizin, 
milletimize ve devletimize hayırlı olması
nı canı gönülden arzu eder, memleketi
mize ve milletimize faydalı hizmetler yap
masını dilerim. 

Sayın milletvekilleri, 29 Kasım 1987 
seçimleri sonucu Türkiye'de iki zaaf be
lirmiştir. Birinci zaaf, bu Meclise, yüzde 
20 rey alan birtakım siyasî partilerin fi-
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kir ve temsilcileri girememiştir. Bunu, bu 
dönem Meclisinin bir zaafı olarak görü
yorum ve zaman içinde !bu zaafın gideri
leceğine inanıyorum. 

İkinci olarak, bunda hükümet için de 
bir zaaf görüyorum; bu zaaf da şudur : 
Yüzde 36 rey alan bir hükümet, yüzde 
64 nispetinde, Yüce Mecliste kendisini 
temsil etmö imkânını bulmuştur. Bu da 
'bir zaaftır. Ancak, şunu da belirtmek is
terim ki, başlangıçta bu eksikliklerimizi 
görerek hareket edersek, ona göre karar 
alır, ona göre düzenlemeler yaparak, bu 
zaaf memlekette huzursuzluklara sebebi
yet verecek bir zemin içerisinde olaylar 
meydana getirmez; ama bunu hesaba kat
mazsak, elbette ki, 'bunun, memlekette 
zaman içinde getireceği büyük büyük 
problemler olur. 

'Sayın arkadaşlar, parti grupları adına 
konuşan sayın sözcüleri dinledik. Bu söz
cülerin konuşmalarında ortaya koyduğu 
ciddî meseleler karşısında konuşan Sayın, 
Başbakanı da dinledik. Sayın Başbakan, 
ben'im izlenimlerine göre, Yüce Meclisi 
hiçe sayacak derecede burada çok hafif 
cevaplar verdiler. Bundan dolayı kendisi
ne karşi kırıldığımı ve teeessürlerimi belirt
mek istediğimi arz ederim. (ANAP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar.) 

İHSAN NURİ TOFKAYA (Ordu) — 
Seni, bunu anlayacak kabiliyette görmü
yorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 
'Başbakan, Mecliste hükümetinin progra
mı müzakere edilirken, kürsüye çıkıp, bir 
başbakana yakışır bir ciddiyet içerisinde 
cevap vermelidir; vermezse, Ibiz de ona 
bize karşı olan davranışları ölçüşünde ce
vap veririz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Haka
ret etmek için konuşma. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Sizin 
de bir söyleyeceğiniz varsa, gelip bura
dan söylersiniz, bu kürsü hepimiz için 
kurulmuştur, 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen 
efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
milletvekiliyim, sen de m'iiletvekilisin, ba
na oradan cevap vermeye hakkınız yok. 
(ANAP sıralarından «Edepli konuş» ses
leri.) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Haka
ret etme. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, lüt
fen efendim.... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Haka
ret etmiyorum, Başbakanın kişiliğini be
lirtiyorum. 

bölgelerde nöbet tutan veya görev ya
pan personelin tüm davranışları 'bir kez 
daha gözden geçirilecektir. Şüpheli görü
lenler, güvenilir yöntemlerle 'kontrol al
tında tutulacaktır.» 

Evvelki gün, Olağanüstü Hal Valisinin 
televizyonda 'bir basın toplantısını izle
dik. Bu devletin harpte, Türkiye 
Cumhuriyetinin ikinci, üçüncü sınıf 
vatandaşı olarak gördüğü ve birtakım 
görevleri kendisinden esirgediği, diğer 
bir ifadeyle, belirli yerlerde «Kürt 
Mehmet» i nöbetten esirgediği bir statüde, 
Olağanüstü Hal Valisi bakın ne diyor : 
«Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da k'imih 
dlinde uzun menzilli silah varsa, ruhsat ve
receğim.» Peki, 'bu uzun menzilli silahı ki
me ve niçin veriyor bu Vali? Soruyorum 
size arkadaşlar. Bu uzun menzilli silahı 
alacak insanlar, eğer 'bu silahı orada 'birta
kım insanlara karşı kullanırsa, birtakım 
insanları öldürürse, bunun sorumluluğu 
kime aittir? Soruyorum Başbakan'a. Bu
nun sorumluluğu kime ait arkadaşlar? 
Şimdi size soruyorum : Şu kapıdan uzun 
menzilli silahlı 'bir vatandaş girse, kaçınız 
kaçarsınız, kaçınız burada kalırsınız? 

İSMAİL ÜĞDÜtL (Edirne) — Sen ne 
diyorsun be; Türkiye Büyük Mîllet Mec
lisi burası. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Arka
daşlar, kendinizin kabul etmediği konula
rı, başkalarına uygulamayın. Yani, siz 
hükümet olarak, doğudaıki insanlara nö-
'bet tutmayı bile çok görüyorsunuz, ama 
uzun menzilli silahı yeriyorsunuz. O si
lahı kime karşı kullanacak? Birbirlerine 
karşı kullanacak, birbirlerini öldürecek. 
Arkadaşlar, tabiî size göre doğudaki adam 
beşinci sınıf vatandaştır; bunun anlamı 
odur. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

AHMET GÜNEBAKAN (Gaziantep) 
— Lütfen hakaret etme; biz doğudan gel
dik. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, memle
ketimizde birtakım gerçekler var. Bu ger
çekleri daha işih başlangıcında ortaya 
koymaz, 'bunların üzerinde amaşarnazsak 
'bu Mecliste hiçbir problemi çözemeyiz. 
O halde, evvela bu gerçekler nedir, onla
rın üzerinde anlaşalım. 

Sayın ANAP'lılar, sizin sözcünüz, 
memleketi güllük gülistanlık, problemleri 
halledilmiş, her yerde huzur, güven olan 
bir memleket olarak gösterdi. Size 'bazı 
bilgiler sunduktan sonra, sizi insafa da
vet ediyorum. Bakın elimde, Kara Kuv
vetleri Komutanlığına bağlı piyade tümen 
komutanlığının istihbarat 7130/6/86/259 
sayılı bir emri var. Bu emir, emnivet ve 
kontrol tedbirlerinin artırılması için yayın
lanmış. Bakın ne diyor : «Özellikle Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nüfu
suna kayıtlı erlere kritik yerlerde, yani 
cephanelik, silahlık, benzinlik gibi yerler
de nöbet tutturulmayacaktır. Nöbet tut
turulma mecburiyeti halinde, o nöbet ye
rinde birisi bu bölgelerden olmak üzere, 
iki kişi nöbet tutacaktır. Bu maksatla bu 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Beyler, 
dinleyin; yine ikinci bir 'belge sunuyo
rum. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir saniye, Sayın Genç. 
Lütfen hatibin sözünü kesmeyin efen

dim. (ANAP sıralarından gürültüler.) 
AHMET GÜNEBAKAN (Gaziantep) 

— Bize hakaret ediyor, biz doğudan gel
dik. 

'KAMER GENÇ (Devamla) — Arka
daşlar, dinlemek büyük bir fazilettir, bu 
faziletinizi gösteriniz. 

Osman Citim'in Jandarma Komando 
Tugay Komutanı ve Sıkıyönetimi Komu
tan Yardımcısı olarak 11 Ocak 1986 ve 
17 Şubat 1986 (tarihlerinde imzaladığı iki 
ayrı emrin «Vazife» 'başlıklı bölümü şöy
le : «Tunceli Sıkıyönetim Komutan Yar
dımcılığı, bölücü ve yıkıcı örgüt eleman
larının faaliyetleririi tespit ve takip etmek, 
örgüt elemanları üzerindeki baskıyı sür
dürmek, yakalamak ye öldürmek maksa
dıyla, 11 Ocak 1986 tarihinden itibaren 
keşif ve pusu faaliyeti icra edecektir.» 

Şimdi, sayın hükümete soruyorum: Bü 
generalin verdiği emri siz tasvip ediyor 
musunuz, etmiyor musunuz? Ediyorsanız, 
bu general şimdi, ordunun hangi fcademe-
sindedür, nerededir, kimler için «Yakala 
ve öldür» emrini vermektedir? Bu general 
Tunceli'de görev yaptığı zaman, «Yakala 
ve öldür» emri üzerine kaç masum vatan
daş öldürülmüştür? 

Arkadaşlar, bunlar vahşettir. Bunla
rın insanların insanlıklarını muhafaza et
mesi bile çok zor bir olaydır. Yani siz 
Ankara'da oturuyorsunuz, buradaki huzur 
ve güveni Türkiye'nin her tarafında kabul 
ediyorsunuz. Böyle olur mu arkadaşlar? 
Ben Tunceli'den geliyorum. Benim mem
leketimde akşam saat 5'ten sonra sokağa 
çıkma yasağı vardır. Benim memleketimde, 
vatandaşın güvenlik kuvvetleri karşısında 
savunma 'hakkı yoktur., 

Sayın Başbakan «Bana işkence konu-
sunda*belge getirin» dedi. Size isim veriyo
rum : Bakın, Tunceli'nin Hozat İlçesin
de Müslüm Yağmur isminde 20 yaşındaki 
bir genci iki astsubay ve askerler getiri
yorlar, bize ille gözcülük yapacaksınız di
yorlar ve getiriyorlar, o 20 yaşındaki gen
ci öldürüyorlar. Mahkemeye intikal edi
yor, Ağustos 1987'den bugüne kadar, bu 
arkadaşın evrakı hala bir yerde durmu
yor. Ben size, bunlar gibi nice olaylar 
getireceğim sayın milletvekilleri. 

Sayın arkadaşlar, bakınız, biz de bu 
milletin çocuğuyuz. Biz de bu memleket-

' te huzur ve güven işitiyoruz. Biz de bu 
memlekette insanlarımızın yüzünün gül
mesini istiyoruz. Biz de bu memlekette 
barış ve huzur istiyoruz. Sayın hükümet, 
size özellikle şunu hatırlatmak istiyorum 
ki, b'iz buraya bu meseleleri getireceğiz, 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Kür
süye vurma!.... 

, KAMER GENÇ (Devamla) — Ben is
tediğim gibi konuşurum. Adabımuaşerete 
uygun bir konuşma bu. 

Sayın hükümet, size özellikle, şunu 
söylemek istiyorum : Bu olayları kestiği
niz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
işkenceleri kaldırdığınız takdirde, bu 
kürsüye çıkar ve bütün gücümle, bütün 
isteğimle size teşekkür ederim; ama siz 
bu olayları daha başlangıçta anlamadan 
önünü kesmezseniz, her gün çıkar bu 
kürsüden bunları söylerim ve hesabını da 
yine sizden sorarım. 

Değerli arkadaşlarım, yine ANAP ik
tidarı zamanında hazırlanan birtakım bel
gelere bakalım. Örneğin, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'da 23 ili kapsayan bir 
aşiretler raporu var. Bu rapor bir yerden 
elimize geçti. Bu aşiret raporunda Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ildeki va
tandaşlar aşiretlere ayrılmış ve her aşiretin 
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karşısına da, kimisine, «Güvenilmez» den
miş, bazılarına ise «Yurda bağlı görülü
yor» deniyor; bir kısmına da «Kürtçülük 
faaliyetlerini destekler» diğer b'ir bölüm
de ise «Yurdumuza bağlıdır» deniyor. 

Sayın arkadaşlar, şimdi, bunlar bir 
devlette hoş olmayan şeylerdir. Bu dev
letin içinde Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşları yaşar. Bir ailede üç tane çocuk 
varsa, bu üç çocuğun huyları birbirleri
ne benzemez. Aynı soydan gelen bir aşire
tin 15-20 bin belki de 50 bine yakın men
subu vardır. Nasıl olur da iktidarınız za
manında bu insanların hepsi bir kalıp içi
ne sokulur ve kimisine «Güvenilmez» ki
misine «Vatan hainidir» bazısına da 
«Devlet hainidir» denir? Bakınız, benim 
memleketim olan Tunceli'deki 48 aşiret
ten bahsedilmiş. Bunlardan 39'unun karşı
sında «Kürtçülük faaliyetlerini destekler» 
veya «Yurdumuza bağlı değildir» ya da 
«Yurdumuza bağlıdır» gibi birtakım iba
reler konulmuştur., 

Sayın arkadaşlar, kirtı kimi değerlen
diriyor, kim bu memlekette daha fazla 
vatanseverdir; 'bunları açıklamak lazım. 

RECEP ERCÜMENT KONUK MAN 
(İstanbul) — Devlet, devlet!... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Dev
let kimdir? Yani hükümetin dışında, ikti
darın dışında Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kontrolü dışında birtakım güçler 
mî var arkadaşlar? Benim bildiğim, «Hâ
kimiyet kayıtsız şartsız milletindir» bu
radan kaynaklanıyor. Bu Yüce Meclis ve 
onun emrindeki hükümet, Türkiye'de bü
tün olaylara hâkim olmalıdır. Eğer siz 
devlet diye bir mefhum yaratırsanız, bu 
devleti de Meclis dışında, kontrol dışında 
ibir şey kabul ederseniz, ben sizin demok
rasi anlayışınızdan, devlet anlayışınızdan 
şüphe ederim. (ANAP sıralarından gürül
tüler.) 
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MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Peki bu 
devletin güçleri yok mu? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Serbest 
bırakınca, öldürecek, koparacak, temizle
yecek, banka soyacak, çocukları öldüre
cek, 

KAMER GENÇ (Devamla) — Kimse 
kimseden daha vatansever değildir. Bu 
memlekette istiklâl Harbini kazananlar 
kimlerdir (bellidir. {SHP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sa
yın Genç; bir dakika efendim. 

Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı 
konuşmayalım, hatibin sözünü kesmeye
lim efendim, lütfen. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Neyini 
dinleyeceğiz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri... Dinleyin " arkadaş
lar. Balkın sizler burada rahat içindesi
niz; ama biz öyle yerlerden geldik ki, 
inanınız o insanları, o insanlara yapılan 
işkenceleri, o insanlara yapılan muame
leleri görünce biz insanlığımızdan utan
dık. Lütfen, benim sözlerimi dinleyin; 
buyurun, hükümet sizin emrinizde, gidin 
yerinde inceleyin. Ben demiyorum ki, ille1 

bana inanın. Ben size burada konuyu di
le getiriyorum, siz gidin tahkik edin ar
kadaşlar. 

Arkadaşlar bakın, bugün Tunceli'de 
bir harita yapılıyor, Mazgirt'in Muhun-
du yolu asfalt gösteriliyor haritada arka
daşlar; fakat gidiyorsunuz, yolun 'izi yok. 
Devleti yöneten insanlarda böyle ciddi
yetsizlik olur mu arkadaşlar? 

Şimdi, bizim Tunceli'de birçok okul 
askerî birliklerin emrinde. Okullarda öğ
retmen yok, liselerde eğitim yapılmıyor. 
Peki bu insanlar yarın ne yapacak, fa
külteye nasıl girecek? tş yok, bir şey 
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yok. Ne yapacak bu tasanlar arkadaş
lar? Siz bir yol gösterin. 'Mademki biz 
çıkaramıyoruz, haydi süz yol gösterin. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Siz anlara yol göstermişsiniz ya. 

'KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, bakın, bu memlekette, 
Anayasamızla birtakım hükümler getir
mişiz; insanlar kanun önünde eşittir, her
kes kanun karşısında müdafaa hakkı
na, kendini savunma hakkına sahiptir di
yoruz, «Adalet mülkün temellidir» diyo
ruz; bunları Anayasaya koymuşuz, hü
kümet programına koymuşuz; ama bun
ları uygulamaya gelince, olmuyor. Niye 
olmuyor? Çünkü, birtakım önyargılarla 
birtakım şeylerin başına gidiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, hükümet progra
mında Anayasayı değiştirme konusunda 
birtakım teklifler var. Şimdi, Anayasayı 
değiştirme konusunda hükümeti birçok 
konularda destekleriz.; Hangi konulardır 
bunlar? Sayın Başbakan kendisi de «Ben , 
protokolde yedinci sıradayım» dedi. Şim
di, iki seçim yapıldı; iki seçim sonucunda 
artık militarizmin bu memleketteki izle
rini «ibnemiz lazım. Mesela, Anayasa
nın geçici 2 nci maddesindeki Cum
hurbaşkanlığı Konseyine artık bugün ih
tiyaç yok; bence, bunu kaldıralım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

ikincisi: Bu memlekette demokrasi 
varsa, idareler varsa, idare bir bütün
dür. O halde, bu bütünlüğü hangi ko
nularda sağlayacağız? Mesela, Anayasa
nın 117 nci maddesi vardır; burada hem 
Millî Savunma Bakanlığımdan bahseder, 
hem Genelkurmay Başkanlığından bah
seder. Bana göre, Genelkurmay Başkan
lığının ayrıca Anayasada yer almasına 
gerek yok. Genelkurmay Başkanı, Millî 
Savunma Bakanlığı içinde görev yapan; 
normal olarak, Silahlı Kuvvetlerin ku-
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mandanıdır. Bana göre, bunu da değiş
tirmeli; yani ben bunu istiyorum. Bun
lar, memleketimizdeki gayet ciddî konu
lar. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Bıra
kın saçma konuşmayı lütfen; bunların 
yeri. burası değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efen

dim,, ben isterim, siz istemezsiniz... 
O halde, Silahlı Kuvvetlerimizi de 

emniyet kuvvetleri de, yani polis de bu 
statüye koyalım. Mesela bakın, bugün 
emniyet kuvvetleri de, yani polis de bu 
memlekete bir güvenlik hizmeti görüyor; 
ama Emniyet Genel Müdürü var, İçişle
ri Bakanlığına bağlı. O halde, Genelkur
may Başkanını da Millî Savunma Bakan
lığına bağlayalım. Normal bir idare sis
temi bu; yani birtakım insanlar için im
tiyazlar getirmeyelim,. 

Sayın arkadaşlar, şimdi bakın... 
BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz bit

mek üzere, 1 dakikanız var, toparlayınız 
efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, bitireceğim. 

AZİZ BÜLENT ÖNCEL (Şanlıurfa) 
— Böyle saçma konuşmayın lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, siz saçmanın ve doğrunun ne ol
duğunu ayırabilecek ehliyete sahip de
ğilsiniz. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) O bakımdan, ben bunla
rın hepsini çok iyi biliyorum. 

Sayın arkadaşlar, şimdi bakın, 'burada 
bir dış borç meiselesi var. Aslında 'Baş
bakanın iki saattir konuştuğu hususları, 
tabiî 'bizim çıkıp da şurada onlbeş dakika 
da 'özetlememiz mümlkün değildir. Saym 
Başbakan biraz önce burada bu dış borç 
konusunda bazı rakamlar verdi; şuraya 
şu kadar yatırdık, buraya bu kadar yatır-
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dik dedi; verdiği rakam 1 milyar doları 
bulmuyor; ama ANAP'ın dört yıllık za
man içinde aldığı borç miktarı 20 milyar 
dolar. Ben bu 20 milyar doların hesa
bını size soracağım; diyeceğim ki, sen 
bunu nereye harcadın, tek tek? Bakın Tür-
kiyeMe borcu kimler alıyor: Tüccar alı
yor, şirket alıyor, 'belediyeler alıyor, Mer
kez Bankası alıyor, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı alıyor. Bunların hesabı 
nerede tutuluyor? Hesaplar birbirini tut
muyor. Memlekette 'bir koordinasyon yok. 
Herkes alîmış, tek 'başına gidiyor. Özel 
şirketler 'borç alıyor, devlet garanti veri
yor ona; nereye gittiği belli değil! 

Arkadaşlar, Başbakan bu memlekette 
yatırımdan bahsediyor; bakın, yarın 1988 
bütçesine yetki işitiyor sayın hükümet; bir 
tek yatırım istemiyor, bir tek yatırımı koy
muyor; sadece geçen senekii bütçeyi ay
nen alıyor ve onun devamını istiyor. 

(BAŞKAN — Toparlayınız Sayın 
Genç, müddetiniz bitti efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — To
parlayacağım ©efendim. 

Bu memlekette Özal iktidarı hiçbir 
yerde vergi almak istemiyor. Niye almak 
istemiyor? Almak istemediği uygulama
larından belli, Bugün memleketin gayri 
safî millî hâsıla yekûnu 60 trilyon lira 
veyahut da bir diğer ifade ile 60 milyar 
dolar. Bu memlekette yüzde 12 nispe
tinde uyguladığınız bir KDV var. Bu 
KDV, eğer gerçekten bir vergi kaçağı yok
sa, bunu hesaba katmazsak, normal ola
rak 8 trilyon nispetinde bir tahsilat yap
mamız lazım. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz bit
ti ©fendim. 

'KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam efendim, bitiriyorum. 

1987'deki bütçenin vergi kaynakların
dan doğan gelirflieri 8.8 trilyon liradır. O 
halde, bu hükümet, zam politikasını uy-
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gülüyor, zammı bir ekonomik marifet 
ve icraat gibi kabul ediyor. Arkadaşlar, 
zammı da kime yapıyor? Hükümet, işçi
nin, memurun, köylünün cebine sokuyor 
elini, onun cebine de holdingler elini so
kuyor ve bu memleket bir fasit dairenin 
içine giriyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 'dol
du ©fendim, bitiriniz efendim. (ANAP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Peki, 
'bağlıyorum Sayın Başkan. 

Arkadaşlar, adlında burada çok şey
ler söyleyeceğiz, çok anlaşacağız, birbiri
mizi çok anlayacağız; ama memleketin 
menfaatleri konusunda, hak ve özgür
lükler konusunda, insanlarımızı beşerî in
sanlar seviyesindeki refaha ve insan hak
larına kavuşturma konusunda anlaşmak 
zorundayız; yoksa, birbirimize hep böyle 
laf atarız, bir yere varamayız, 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sa
yın Başkan, söz istemiştim ©fendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hü
kümet programı üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

GüVenoylama sının, Anayasanın 110 ve 
İçtüzüğün 105 inci maddeleri gereğince, 
görüşmelerin bitimind'en bir tam gün geç
tikten sonra yapılması gerekmektedir. Bu
na göre, güvenoylaması 30 Aralık 1987 
Çarşamba günü yapılacaktır. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Sayın Başkan, söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bi
raz evvel belirttiğim üzere, şahsına sata
şılmış olması nedeniyle söz isteyen Sayın 
Erdal İnönü'ye söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 
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ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Baş
bakan konuşurken 'bana yalnız bir defa 
değil birkaç defa sataştı. (ANAP sırala
rından, «Şaka yaptı» sesleri) Onun için, 
izninizle bunların hepsine, ben de şaka 
yaparak; ama aslında çok ciddî konula
ra da değinerek cevap vermek istiyorum. 

Sayın Başbakanla arkadaşlığımızın es
kiye gittiği doğrudur; Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde beraber çalıştık; ben de
kandım, o bizim fakültede kısmî zamanlı 
öğretim üyesi olarak, matematik dersleri 
veriyordu. Arkadaşlığımız o zamandan 
başlamıştır, zaman zaman hatırlamakta 
elbet fayda var. 

İlk sataşması, biraz daha eskiye yani 
seçimden önceki döneme 'giderek, seçim 
yasasının Meclise gelmesiyle ilgili bir ola
yı anlatmaktı, önce, bunu dirilerken iti
raf ederim ki, meşhur sözü hatırladım: 
Züğürtleyinee eski hesapları karıştırmak.,. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Konumuz bu değil. Konumuz, (geçir
diğimiz seçimi hangi yasayla yaptık ve o 
yasa haksız bir sonuç vefdi diyoruz. Sa
yın Başbakan onu kabul etmediği için, 
meseleyi ta başka yerlere götürdü; ama, 
oradaki konuyu birkaç defa tartıştım ken
disiyle. Bu tartışmalar hep aynı sonucu 
veriyor. Ben diyorum ki, seçim yasasını 
siz kendi grubunuz, arkadaşlarınız Bü
yük Millet Meclisine getirdiğiniz zaman, 
önseçim yapılmasına imkân vermeyen 
bir madde varidi. Ondan sonra bana dö
nüp de, «Önseçim yapılmamasını siz iste
diniz» diyemezsiniz. Sizin arkadaşlarını
zın getirdiği yasada önseçim yasaklan
mıştı. Sayın Başbakan, «Evet evet, onu 
bırak; alma ondan sonra şöyle oldu, böyle 
oldu» diyor. Bırakamayız Sayın Başba
kan. Sayın Başbakanın da kabul ettiği gi
bi, o yasa teklifi Meclise geldiğinde ve 

ANAP Gruburidaki arkadaşların hazırla
dığı yasa teklifi geldiğinde, önseçim yap
mayı yasaklıyordu, bütün mesele oradan 
başladı; Anayasa Mahkemesi onun için 
bozdu; bu bir. 

İkinci sataşma, zamlar konusunda ol
du : «Zamlara karşı teksoylediği, Erdal 
İnönü'nün» dedi Sayın.Özal, «Bu zam
ları niçin seçimden önce yapmadınız.» Ben 
böyle bir şey söyledim; doğru; ama tek 
söylediğim değil. Bir defa, dedim ki, ma
demki bu zamlar bu kadar gerekliydi 
- çünkü biliyorsunuz, daha seçim sonuç
ları doğru dürüst ilan edilmeden, Sayın 
Başbakan tedaviye giderken bu zamlar 
arka arkaya halkımızın üstüne yağdı, o 
halde çok gerekliydi - bu kadar gerekliy
se, hiçin daha önce yapmadınız? Ama 
tek söylediğim bu değildi ve asıl söyledi
ğim başkaydı: Bu zamlar adaletsiz bir 
vergidir. Bunun böyle olduğunu bütün 
dünya bilir; eskisiyle, yenisiyle bütün po
litikacılar bilirler. Yapılacak şey, madem
ki açıkları kapatacaksınız, bugüne kadar 
iyi vergi alamadığınız, gelir dağılımında 
yüksek kesimdeki vatandaşlardan vergi 
alarak adaletli bir şekilde bu açıklan ka
patmaktır. Biz iktidara gelseydik öyle 
yapardık, dedim. 

Sonra, yine, durup dururken, «ANAP' 
m izmir'de birinci parti olduğunu» söy
ledi. Bakıyorum, Sayın Başbakan yine bu
ruda da çifte standart kullanıyor. Büyük 
Millet Meclisindeki çoğunluktan bahse
derken, milletvekili sayısına bakıyor; ama 
İzmir'de birinci parti olmak için oradaki 
oy sayısına bakıyor. İzmir'de milletvekil
liğinin çoğunluğunu SHP aldı. Onun için, 
Büyük Millet Meclisinde uyguladığı stan
darda göre, İzmir'de birinci parti SHP' 
dir, onu da düzelteyim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 
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H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — O 
standardı kabul ediyor musunuz? 

'ERDAL İNÖNÜ ((Devamla) — Şimdi 
konuştuğumuz konu belirli bir konudur 
değerli arkadaşım, bu konudan bahsedi
yoruz. 

Ondan sonraki sataşma... 

İSMAİL ÜĞDÜL .(Edirne) — Eli ce
bine girmiyor... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Onu 
en sonraya bırakıyorum, çünkü o kişisel 
bir şey. 

Daha sonraki sataşma, aslında çok 
ciddî bir konuda; işkence konusunda. Ulu
sal onurumuzu yaralayan, ulusal çıkarları
mızı engelleyeen, zedeleyeen bu çok cid
dî konuda, beni, gayri ciddî davranmak
la suçladı. Bu suçlamayı reddediyorum. 
işkence konusunda son derece ciddiyim. 
Bu konunun Türkiye'nin üzerinde artık 
bir bulut gibi 'durmamasını istediğim için, 
bu bulutun ülkemizin üzerinden kalkma
sını İstediğim için, burada konuyu kürsü
ye getiriyorum, getirmeye de devam ede
ceğim. Yeter ki, Başbakan bunun çare
sini bulsun. (SHP sıralarından alkışlar) 

Çaresini de söylüyorum: «işkenceye 
karşıyız» demek yetmez. İşkencenin bir 
soruşturma ya da bir ceza aleti olarak 
kullanılamayacağını, kullanılmaması ge
rektiğini Sayın 'Başbakan kamuoyuna açık
lasın ve bir de genelge yayınlasın. Bunu 
henüz yapmamıştır, «'işkenceye karşıyız» 
demek yetmez. Hepimiz işkenceye karşı
yız; ama bunun bir metot olarak uygu
lanmayacağını söylemesi gerekir yetkili
lerin. Ben onu istiyorum. Yoksa, o bir 
belirli olay hakkında Genel1 Sekreterim 
açıklama yapacak; bu bakımdan üzerin
de durmuyorum. Mesele çok ciddîdir ve 
Sayın Başbakanı da ciddiyete davet ediyo
rum bu konuda. {SHP sıralarından alkış
lar) 
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Nihayet, gene şaka olarak belki, belki 
de sevgisinden, bir fırsat bulup, babam
dan bahsetti; araştırma ekibinin yardı
mıyla bulunan önemli bir konuşmasını 
burada bize okudu. (ANAP sıralarından 
«Sevgisinden, sevgisinden» sesleri) Bunu 
yapmasına vesile olan olay, bizim, bir 
süredir, (ara seçimden başlayarak) iktida
ra geldiğimizde gerçekleştireceğimiz ve 
küçük üreticilere, küçük çiftçiye yaptığı
mız bir vaattir, iktidara geldiğimizde ger
çekleştireceğimiz bir Vaattir; «Küçük çift
çimizin, üreticimizin kredi faiz borçlarını 
iktidara geldiğimizde affedeceğiz» dedik'. 
(ANAP sıralarından «Nasıl, sınırı ne?» 
sesleri) 

Merak etmeyin, hesabını yaptık; tu
nu affedecek imkânı var Türkiye'nin. 
«Nereden affedeceksiniz, bu parayı ne
reden Ödeyeceksiniz?» diyor Sayın Baş
bakan. Bu parayı, Ziraat Bankası bugü- . 
ne kadar öbür bankaları kurtarırken han
gi fondan yararlandıysa, o fondan yarar
lanarak ödeyeceğiz. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Onun için, Sayın Başbakan hiç me
rak etmesin, beni dinleyen, televizyonda 
belki gören çiftçilerim, köylülerim, hiç 
merak etmesinler; biz iktidara geldiğimiz
de bu kredi faiz borçlarını affedeceğiz; 
bunu söylemeye devam ediyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Özal'ın yaptığı başka bir şey, ba
bamın gene vaktiyle ıböyle bir borç öde
me konusundaki görüşünü anlatmasidır. 
Çok memnun oldum ve bayağı.umutlan
dım. Bakarsınız yarın, Sayın özal, baba
mın devlet yönetimi konusundaki, dış 
'borçlar konusundaki, devletin saygınlığı 
konusundaki, bir siyasetçinin kişisel dav
ranışla devletin saygınlığını nasıl gözet
mesi gerektiği konusundaki pek çok söz-
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lerini de okur, onlara göre de davranma
ya başlar; 'bunu umuyorum. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın özal'ın son sataşması üzerinde 
durmayacağım; benim «elimin cebime az 
gittiğini» söylüyor. Nereden biliyor, nere
den 'bu yargıya varıyor, hiç bilmiyorum. 
Benim arkadaşlarım karakterimi bilirler, 
aslında Saym özal da 'bilir; ama bunu 
söylemek hoşuna gidiyor, şaka olarak söy
lüyor. Bunun böyle dlmadığını bir fır
satta 'göstermek isterim kendisine; bir ye
mek yiyeceğiz, ama bir türlü yiyemiyo-
ruz. (SHP ve ANAP sıralarından alkış
lar) 

Onun için, bu konu üzerinde durmu
yorum; fakat öbür konularda açıklama 
yapma fırsatı bulduğum için de Sayın Baş
kana teşekkür ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıra
larından ayakta alkışlar, ANAP sıraların
dan alkışlar) ^ 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) 
— Sayın Başkanım, değerli milletvekille
ri; Saym Başbakana, böyle bir açıklama 
yapma fırsatını bize verdiği için teşekkür 
ederek söze başlamak istiyorum. Dile
rim ki, konuşmalarımız sırasında TRT, 
bütün Türk halkına bu yayını kesmez; 
bizim sözlerimizi de iletir; çünkü, Sayın 
Başbakan konuşmasını yaptıktan sonra 
çıkıp gitti. Aslında TRT'nin dönüp sizin 
sıralarınızı da göstermesini dileriz; sıra
ların nasıl boş olduklarını görlsün Türk 
halkı. (SHP sıralarından alkışlar) Neleri 
dinlendiğinizi, kimleri alkışladığınızı gör
sün, bilsin. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başba
kan, bir alışkanlığını burada devam ettir
di; devleti kullanma alışkanlığını. Seçim
lerde yapmış olduğunun devamını şimdi 
buraya getirdi. 
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Devleti nasıl kullanıyor? Devleti, TRT 
ile kullanıyor; devletin emniyet güçleriy
le kullanıyor. 

Hüsnü Turan ismindeki kişinin po
lisle verdiği ifadeyi okudu burada. O 
İfadelerin poliste nasıl alındığını, nasıl 
verildiğini, Türk hâkimler'i, yargıçları, 
mahkemelerde görüyorlar, biliyorlar; 
Türk halkı da biliyor, o ifadelerin nasıl 
kabul edilip edilmediğini hepimiz bili
yoruz. Ben, bir başka ifadeyi vereceğim; 
polis önünde işkence gördüğüne dair 
Hüsnü Turan'ın ifadesini vereceğim. 

Değerl!i arkadaşlarım, olayı anlatıyo
rum; poliis önünde verilmiş bir ifadedir. 
16.12.1987 günü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Sayın Genel Başkanımızın 
bulunduğu odanın sekretaryasına Hüsnü 
Turan isminde bir kişi gelmiştir. O sı
rada sekreteryada bulunan basın men
supları da olayı [görmüşlerdir. DışarıdakÜ 
gürültüden sonra, arkadaşlar içeriye gi
rip, dışarıda bir kişinin kriz geçirdiğini, 
fenalık geçirdiğini büze iletmişlerdir. 
Hüsnü Turan içeriye .girmiş ve işkence 
«gördüğünü basın mensupları önünde ide 
söylemiştir. Durumu çolk kötüdür. Ha
cettepe Üniversitesi Acil Servisine kal
dırdık. Benimle birilikte bir basın men
subu arkadaş da .vardı. Hacettepe Üni
versitesi Acil Servisinde yaklaşık 2,5 sa
atlik tedaviden ve muayeneden sonra bir 
rapor tanzim edildi. Rapor elimizdedir. 

Ertesi gün, yine bu kişi işkence gör
düğünü yineleyerek, partimize geldi. Tu
tanaklarda belirtildiği gibi değil; basın 
mensuplarının önünde, TRT'nin önünde, 
kendisi* işkenceyi nasıl gördüğünü ve 
kimler tarafından yapıldığını anlattı. Bi
zim hiçbir müdahalemiz olmadı. Sadece, 
Hüsnü Turan ismindeki bir kişiyi, iş
kence gördüğünü iddia ediyor diyerek, 
basın mensuplarına 'tanıştırdım ve ken
disi basın mensuplarının önünde TRT' 
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nin kamerası önünde olayı anlattı. Eğer, 
TRT bu bandı yok etmemişse, oradan 
da son derece net bir şekilde yatkından 
izlenebilir. Basın mensuplarının elinde 
de, bizim elimizde de teyp bandı vardır. 
Hüsnü Turan, kendisi hakkında,, gelece
ğinden endişe ettiğini bildirerek aramız
dan ayrıldı. Tutanaklardaki geçen olay
ların 'hiçbiri doğru değildir. Olayın gör
gü tanığı, orada bulunan onlarca basın 
mensubudur. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Şimdi 
nerede?,. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, bu olay 
açıklandıktan sonra bir telaştır başladı. 
Özellikle İzmir Valisi, izmir Emniyet 
Müdürü ve savcılığı, «Böyle bir olay yok
tur, vardır. ,Bu olay, bu kişi bizim kayıt
larımızda yoktur. Ama bu kişi -biraz ev
vel milletvekili arkadaşların da söyledi
ği gibi- şudur, budur» diyerek, kayıtlar
da olmayan kişinin ne olduğunu anlata
rak, bir telaş içerisinde olay .anlatılma
ya çalışıldı. 

'Değerli arkadaşlarım .olayda, pollis 
önünde bir kişinin vermiş olduğu ifade
den ibarettir. Biz bu olayla şunu göster
mek istedik: Yıllardır ülkemizde işken* 
ce vardır ve yıllardır ülkemizde insanlar 
işkence. gördüklerini bağırıyorlar, baş
vurmadık yer kalmıyor. Yıllardır, bura
da bir avuç milletvekili, dışarıda bir avuç 
insan işkenceye karşı direnmeye çalışı
yor, bu ülkede işkence yapıldığını bas 
bas bağırıyor ve biz yıllardır, bir tek 
yetkiliden başta Sayın Başbakan olmak 
üzere, «İşkence insanlık suçudur ve iş
kence yapılmaz, yapılmamalıdır» diye bir 
söz duymadık. (SOP sıralarından alkış
lar) . 

Değerli arkadaşlarım, şu anda Meclis 
Başkanı bulunan Yıldırım Akbulut'un 
imzasıyla... (ANAP sıralarından «Sayın, 
Sayın» sesleri) Evet, Meclis Başkanı Sa
yın Yıldırım Akbulut. Biz nazik insan
larız, «Sayın» demeyi unutmayız; sizler 
gibi değiliz. Sayın Yıldırım Akbulut'un 
imzasıyla, Türkiye'de 1985 yılına kadar, 
78 kişinin emniyet güçlerince işkenceden 
öldürüldüğüne dair elimizde belge var
dır. (ANAP sıralarından «Sizin zamanı
nızda» sesi) 1985 yılı efendim; bizim za
manımızda işkence olmayacak. (ANAP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

Ve yine işkencenin yapılıp yapılma
dığını, Türkiye'de var olup olmadığını, 
eminim ki, burada yemin ettikten sonra, 
bugüne kadar basına vermiş olduğu de
meçleri yalanlamaz, aranızda bulunan 
Sayın Nurettin Yılmaz da size açıkça be
lirtir, ısöyler. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yine, ülkede işkencenin olup olma
dığını, bizim aramızdaki milletvekUlleri-
miz çıkar, buradan anlatırlar; ülkede iş
kence olup olmadığını, Sayın Recep Er-
gun da sizlere ve bizlere anlatır, 

OeğerM arkadaşlarım, binlerce insan 
işkence görerek ifade verdiklerini, mah
kemelerde o tutanakları kabul etmedik
lerini mahkemeler önünde üfade etmiş
lerdir ve bu binlerce insanın ifadelerini 
işkence altında verdiklerini bilen yar
gıçlar vardır. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın 
Başkan, belli bir mesele için söz almıştı... 
(Gürültüler) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (De
vamla) — Efendim dinleyin, dinleyin. 

Değerli arkadaşlarım, bir hadiseyle 
birlikte, bugün biz, bugüne kadar bu ül
kede yüzlerce, işkenceden ölen insanlar 
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olduğunu söyledik; buradan listeler ve
rildi, «iBu insanların akıbetleri nedir?» 
diye soruldu; ber defasında, 'başta o dev
rin Sayın İçişleri Bakanı, arkasından Baş
bakan ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı.» 
lekence teranedir» dediler. 

'Bu ülkede 'işkence olup olmadığının 
en güzel kanıtı, Avrupa'daki işkence ile 
ilgili 'beyannameye ümza atmayan iki ül
keden bir tanesinin Türkiye'nin olması 
Sayın Dışişleri Balkanı, imzalanırken ar
ka kapıdan kaçmıştır. 

İBAŞKAN —- Sayın Sağlar, lütfen 
efendim... 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (De
vamla) — Ve beyannameye anıza atma
yan bu 'hükümet burada yine devleti 
kullanarak... (ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) 

lİSMAİL ÜĞ'DÜL (Edirne) — Kaba
dayı mısın, çıkmışsın oraya... 

'BAŞKAN — Sayın Sağlar, Sayın Sağ
lar lütfen... Sözünüzü keseceğim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (De
vamla) — Efendim bitireyim cümlemi. 

İBAŞKAN — Bir dakika efendim, 
cümlenizi bitirecek misiniz bakalım; bir 
dakika. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (De
vamla) — Niye bitirmeyeyim? 

İBAŞKAN — Bir dakika, efendim. 
Şimdi, Sayın Sağlar, siz şahsınıza sa

taşma olduğu nedeniyle söz aldınız. 
(ANAP ve SHP sıralarından .gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İşken
ce ile ilgili efendim. 

iBAŞKAN — Lütfen efendim... İş
kence ile ilgili değil; siz lütfen beni din
leyin. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ayıp, 
ciddî ol biraz be! 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (De
vamla) — Efendim izin verir misiniz? 

İBAŞKAN — Bir dakida efendim... 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (De

vamla) -— Çünkü, karşımızda, terbiye
den nasibini almayan çok arkadaşımız 
var. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, lütfen... 
Bir işkence olayında ismi geçen şa

hısla ilgilendiğiniz hususunda isminiz geç
ti. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (De
vamla) — Açıklıyorum efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ilgi
lendiniz mi ilgilenmediniz mü? 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (De
vamla) — İzin verin anlatayım. 

BAŞKAN — Olayı anlattınız efen
dim, ondan sonraki konu mevzuun dı
şındadır efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (De
vamla) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Olayla ilginiz var mı
dır yok mudur? Varsa ne derecededir? 
Bunları anlatacaksınız efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (De
vamla) — Efendim, olayla 'bizim ilgimiz 
yoktur; olayla, bugünkü hükümetin, dev
lete yaptırmış olduğu işlem nedeniyle il
gisi vardır. Biz, güvenlik güçlerine saygı 
duyuyoruz ve güvenlik güçlerinin, halkı
mızı... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Sayın IBaşkan, tertiptir Sayın Genel Sek
reterin yaptığı. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (De
vamla) — Efendim, izin verirseniz biti
reyim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen... 

'Bir dakika efendim, ben sükûneti sağ
layayım, bitirirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 
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ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Hüsnü Turan benim komşumdur. Ken
disi Muş'un (Bulanık İlçesindendir. Ken
disini 'buraya getirerek, basının önünde 
olayın bir tertip olduğunu ispat etmeye 
hazırım. (ANAP sıralarından alkışlar; 
SHP sıralarından «Otur yerine, sen bu
raya atamayla geldin» sesleri, gürültüler, 
ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturu
nuz.... 

Sayın milletvekili, lütfen oturunuz; 
lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz. 

Buyurun Sayın Sağlar. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım. 

Sözlerimi 'bitireceğim, ama burada 
yemin eden milletvekillerinin ettikleri ye
mine ıgöre hareket etmelerü gerektiğine 
inanıyorum. Yalanı kimse söyleyemez; 
ama görüyoruz ki, devleti kullanma ge
leneğini sürdüren Anavatan, bunu sür
düremeyecektir; çünkü burada, inanmış, 
olayı 'bilen, yaşayan insani arımız sizlere 
doğruyu anlatacak ve öğreteeklerdir. Tek 
düşüncemiz vardır; o da, güvenlik güçle
rimizin halka karşı değil, halkın yanın
da olmasıdır. Bunu biz sizlere öğretece
ğiz, öğrenmezseniz bile... 

Hepinize saygılar sunarım. {SHP sı
ralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Söz istiyorum efen
dim. 

CÜNEYT CANVER .(Adana) — Ben 
daha önce söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA-

lemli (Kütahya) — Sayın Başkan, daha 
önce sizin de başında bulunduğunuz ve 

görevlerini şerefle yürüttüğünüz içişleri 
Bakanlığı 'hakkında, Sayın Fikri Sağlar 
'burada isnatlarda bulunmuşlardır. (SHP 
sıralarından (gürültüler) Ben o zaman 
görevde değildim; ama bakanlığımı ve 
burada olmayan bakanlık personelini, 
olmamış bir olay için itham eden kişi
ler karşısında müdafaa için söz istiyorum 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ben 
daha önce Söz istemiştim Sayın Başkan. 

M. TURAN BAYEZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, sizin imzanızla bir belge
den bahsedildi; bakanlığa bir sataşma 
yok. 

İLHAMIİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Başkan, izin verirseniz, ben Türkiye'de 
sistematik bir şekilde, işkencenin ne şekil
de yapıldığını anlatayım. Ben işkence 
igörmüş bir milletvekiliyim. Huzurunuz
da anlatmak istiyorum. 

(BAŞKAN — Lütfen oturur musu
nuz sayın miilletVekili! 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — İçişle
ri Bakanından önce söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
Muhterem arkadaşlar, .görüşmeleri

mizi bir ıgündem çerçevesinde ve içtüzük 
hükümlerine göre yapmak mecburiyeti
miz vardır. Bu konuşmalar, içtüzüğün 
70 inci maddesi muvacehesinde, milletve
kili arkadaşlarımıza sağlanan imkânlar 
nedeniyledir. Yani, kendilerine sataşma 
olan miHetvekillerimize veyahut kendi 
fikirlerünin aksine bir yorumda bulunul
duğu ahvalde kendi beyanlarının, kendi 
fikirlerinin o şekilde olmadığını açıkla
mak durumunda olan arkadaşlarımıza 
ve hükümete verilecek sözlerden ibaret
tir. 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) —. Sayın 
Başkan, konumuz işkencedir... 
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BAŞKAN — Hayır efendim... Lüt
fen oturun; konu o değildir. 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Dola
yısıyla, sataşma benim şahsıma da ya
pılmıştır; çünkü ben 28 gün süre ile iş
kence gördüm, işkence görmüş bir mil
letvekiliyim. Söz verin işkence (gördüğü
mü anlatayım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, sözü
mü kesmeyiniz. Tekrar ediyorum, konu 
sizin bahsettiğiniz konu değildir; 'bunu 
açıkladım; lütfen dinleyiniz. 

Aynı maddeye istinaden söz almak 
isteyen bir arkadaşımız, Sayın Cüneyt 
Canver müracaatta bulundular. 

Sayın Canver, açıklar mısınız efendim 
ne için şahsınıza sataşma olmuştur? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sa
yın Başkan, iki kez 'ismim zikredildi, 
müsaade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Hayır, efendim, ismin 
-zikredilmesi sataşma oldu demek değil
dir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — 
Efendim, benim bazı eylemlerimin boş 
çıktığını söyledi Sayın Başbakan. Ayrı
ca, Hüsnü Turan olayıyla ilgili olarak 
benim hiç söylemediğim bir sözden bah
settiler. ©u konu 'ile ilgili olarak söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — ©akın, söz vereceğim; 
•yalnız istirham ediyorum. 'Bu çerçevenin 
dışına çıkarsanız sözünüzü keserim. Bu
yurun. (SOP sıralarından alkışlar; ANAP 
sıralarından gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sa
yın Başkanım, eğer arkadaşlarımız laf 
atmazlarsa konuşma uzamaz. Yalnız, da
ha çıkar çıkmaz laf atmaya başladılar, 
cevap vermek zorunluluğu doğacak. Lüt
fen, arkadaşlarımızı uyarınız. 

'Bir de, Sayın Başkanım, TRT'nin be
nim bu konuşmamı aynen yayınladığını 
umuyorum; çünkü ben de ismimin zik-
redildiğini ve ne şekilde zikredildliğini te
levizyondan duydum; onunla ilgili yanıt 
vermek istiyorum Sayın Başbakana. 

Sayın 'Başkanım, değerli dostlarım... 
(ANAP sıralarından «Dostlarım, olmaz» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın 
hatibin sözünü kesmeyin. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Önce Sayın Başbakanın (işkenceyi hafi
fe alan ve işkencecilere cesaret veren ko
nuşmalarını, insan haklarına bir tecavüz 
olarak kabul ettiğimi bilmenizi istiyo
rum, değerli dostlarım. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Ne alakası var Sayın Başkan? 

CÜNEYT CANVER, (Devamla) — 
Sayın Başbakan, «kazı yapıldığını, yapı
lan kazıda çukurların boş olduğunu» söy
ledi. Peki, değerli arkadaşlarım, mutlaka 
gazete okuyorsunuzdur, Bingöl'ün Genç 
İlçesinin Suveren Karakolunun bahçesin
de yapılan kazıda, öğretmen Sıddık Bil
gin, üzerinde elbiseleri ve ayakları pa
laskayla bağlı olarak ve 'beyni parçalan
mış bir vaziyette çıktı mı o çukurdan, 
çıkmadı mı? Çıktı değerli dostlarım ve 
Sıddık Bilgin'in aslında terörist olduğunu 
ve kaçarken vurulduğunu söylemişti hü
kümet yetkilileri:; ama otopsi raporunda, 
kaçarken vurulmadığı, işkence ile öldü
rüldüğü ve kaçıyor süsü verildiği ya
zıtı ve o işkenceyi yapan Yüzbaşı Ali 
Şahin şimdi açığa alındı, şimdi artık or
duda değil. 

YALÇİN KOÇAK (Sakarya) — Ali 
Şahin'e niye sataşıyorsun? 

BAŞKAN — Sayın 'milletvekili... 
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CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Sayın Başkanım, arkadaşı sakinleştirir 
misiniz, arkadaşı sakinleştirir misiniz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen 
safcinleş. 

(BAŞKAN — Rica ederim, lütfen... 
(CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Muğla'da, aynı yüzbaşı bir ırza geç

me davasının sanığı olarak 10 ay hapse 
mahkûm oldu değerli dostlarım. 

Sıddıfc Bilgin,.. Ya Kâzım Demirtaş?. 
YASÎN BOZKURT (Kars) — Olmaz 

'böyle şey! (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Müsaade edin. 

Dinlemiyorlar Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 

lütfen efendim... Lütfen sakin olun efen
dim. 

YASIN BOZKURT {Kars) — Müsa
maha ediyorsunuz Sayın Başkan; hangi 
meseleyi konuşuyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — 

Sayın Milletvekilleri, Elazığ'ın Karako-
çan'ınıo Şelekas Köprüsüne gittiniz mı? 
Orada, Kâzım Demirtaş'ı güvenlik güç
leri öldürdü ve televizyondan teşhir et
tiniz terörist diye. Devlet Güvenlik Mah
kemesi savcılığı takipsizlik kararı verdi 
daha sonra. Takipsizlik kararında ne 
diyor .biliyor musunuz : «Terörist sanı
lan Kâzım Demirtaş'ın aslıda teröristlerle 
ilgisi olmayıp, olay yerinde hayvan alım 
satımı (için bulunduğu anlaşılmakla...» Bu 
da mı yalan değerli dostlarım. 

Ya Enver Sahan, ya Faruk Tuna?.. 
(Bunların hiç hesabını sordunuz mu, hiç 
merak ettiniz mi bu insanların 'başına ge
lenleri? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değeri milletvekilleri, bu ülkede iş
kence kalkmaz. (ANAP sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
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BAŞKAN — Bir saniye, Sayın Can-
ver. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri,.. 

'(BAŞKAN — Bir dakika... Bir daki
ka. (ANAP sıralarından gürültüler) 

YASIN BOZKURT '(Kars) — Sayın 
Başkan, hangi sataşmadan bahsediyor? 
Müsamaha ediyorsunuz; otursun yerine. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen hatibin sözünü kesmeyin efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Lütfen... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Karşınızda 'beş yılık deneyimi olan bir 
parlamenter var. Neyin ne şekilde ko
nuşulacağını bilirim. Siz oturun beyim; 
•iki gün oldu geleli. Müsaade edin. 

Türkiye'de /işkence kalkmaz değerli 
dostlarım, değerli milletvekilleri. Neden? 
Çünkü, eğer bir ülkenin Başbakanı şöyle 
derse: «Türkiye'de işkence yok.» Ya ne 
var? «Yalnızca, asabı bozulan bazı ka
mu görevlileri zaman zaman sanıklara 
kötü muamele yapıyorlar» diyor Sayın 
Başbakan. Kimine göre de, «Karakola 
gelen suçlulara çay, kahve mi ikram 
edeceğiz?» diyor 'bar üst düzey yetkilisi, 
Doğrudur, karakola gelenlere çay, kahve 
ikram edilmez. Ya ne yapılır? Güzel bir 
dövülür, sövülür, tekmelenir, sonra da
lağı yırtılır. Osmaniye'de olan bir olay: 
Osman Kirkit. Polis dayağı sonunda ada
mın dalağını aldılar. Demek ki, dalağı
nızı aldırmak istiyorsanız, hastanelere 
değil, karakollara gideceksiniz değerli 
dostlarım. (ANAP sıralarından gürültü
ler, SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de iş
kence vardır; çünkü, işkence, ülkemizde 
'bir sorgulama yöntemidir. Özellikle sîyaı-
sî bir suçtan hatta şüpheden tutuklanan 
(insanlara elektrik şoku verilir, tazyikli su 
sıkılır, Filistin askısına asılır hatta tıbbî 

205 — 



T. B. M. M. B : 4 

müdahale yapılır. Nerede yapılır humar, 
'biliyor musunuz? Siyasî şubelerde, 2i-
verhey 'köşklerinde. Pdki, Türkiye'de iş-
Ikencecilere ne yapılır, biliyor musunuz? 
İşkenceciler komiser se... (ANAP sırala
rından gürültüler) Müsaade edin, bitliri-
yorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — 

Türkiye'de işkencecilere ne yapılır, bili
yor musunuz? Eğer, işkenceci komiser 
muavini ise, komiser, komiser ise emni
yet müdürü, hatta milletvekili yapılır de
ğerli dostlarım. (SHP sıralarından alkış
lar; ANAP sıralarıridan gürültüler) 

^Değerli dostlarım, müsaade edin, bi
tiriyorum. 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim, 
tamamlayın. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Müsaade edin, bitiriyorum. 

Değerli dostlarım, (ANAP sıraların
dan «Dostum» diye hitap etme» sesleri, 
gürültüler) Dostum değilsiniz; doğrudur. 

Değeri milletvekilleri, Hüsnü Turan 
olayı ile ilgili olarak Sayın Başbakanın 
bana atfen söylediği hirlkaç cümle var. 

BAŞKAN — Sayın Canver, çerçeve 
dışına çıkmayınız efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Çıkmıyorum öfendirn. (ANAP sıraların
dan «Çıkıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Evet, çerçeve dışına çık
mayınız efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Sayın Başkan, sükûneti sağlarsanız biti
receğim efendim. (ANAP sıralarından) 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sa
yın milletvekilleri... 

CÜNEYT CANVER ((Devamla) — 
Yine, Hüsnü Turan olayıyla ilgili ola
rak şahsıma atfedilen, doğru olmayan bir 
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şey var. Sayın Başbakan hep böyle ya
pıyor. İki kişi arasındalki konuşmaları 
acaba nereden duyuyor; yoksa bizim (ge
nel merkezi de dinliyorlar mı, çok me
rak ediyorum doğrusu değerli milletve
killeri? 

Balkın, değerli milletvekilleri, müsaa
de ederseniz sağduyunuza hitap etmek 
'istiyorum. Bir an için, Hüsnü Turan ola
yının... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Müsaade edin konuşayım... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

Bir an için, Hüsnü Turan olayının 
doğru olmadığını varsayalım. 

GALtP DEMİREL (Malatya) — Her 
zaman söylediğin yalan. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Pöki sayın milletvekilleri, yüzlerce defa 
işkence olayını Türkiye'nin gündemine 
getirdik; 'bir kere çıkıp, «yalandır» de
mediniz de, Hüsnü Turan olayı günde
me 'gelince hemen mal bulmuş mağribi
ler gibi, «Yalandır» diye yerlerinden fır
ladı bazı yöneticiler. Bir an için bunu 
yalan kabul edersek, ötekileri doğru ka
bul: ediyor musunuz? (ANAP sıraların
dan gürültüler) Doğru kabul ediyor mu
sunuz değerli dostlarım? 

BAŞKAN — Sözünüzü tamamlayınız 
efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, ben Sayın Genel 
Sekreterime, Sayın Başbakanın bana at
fen söylediği sözleri söylemedim; çün'kü, 
Genel Sekreterim, olaya muttali olduğu 
andan itibaren, sizlerin şahıslarınızı kas
tetmiyorum, birtakım güçlerin oyunları 
da olabileceğini varsayarak, her türlü 
ciddî lincelemeyti yaptıktan sonra bası
nın huzuruna getirdi o şahısı. 

ÎHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Ama, o öyle söylemiyor. 
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CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Sonradan, siz 'kendi yöntemlerinize göre 
başlka ifade alımışsanız... Zaten başlka ne 
yapıyorsunuz ki yıllardır, kendi yöntem
lerinize göre başkaca ifadeler almaktan 
başka... 

BAŞKAN — Evet, tamamlayın ©fen
dim, tamamlayın efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 
Sayın ımilletveklilleri, 'işkencecileri ve on
lara arka çıkanları, işkenceyi hafife alan
ları Türk ve dünya kamuoyu önünde kı
nıyorum. 

Sağolun. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

(ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıra
larından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZtT (İzmir) — 
Sayın Balkanla ne ilgisi var Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bakan

la bir ilgisi yok. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Otur 
yerine, otur. (Gürültüler) 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (istan
bul) — Bağırma! Kes sesini! (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Sayın milletvekilleri... Lütfen karşılıklı 
(konuşmayın efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edlirne) — Elini 
sallama, kırarım elini. Terbiyesize bak. 
(Gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Sayın Genel Sekreter, ko
nuşmasında, içişleri Bakanlığını hedef 
alan bir söz söylememiştir. (ANAP sı
ralarından «Söyledi» sesleri, gürültüler) 
Sizin içişleri Bakanlığınız zamanında ya
yınlanan bir belgeden söz etti ve bu ko
nuşmalarda içişleri Bakanına ve Bakan-
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lığına herhangi bir sataşma olmamıştır. 
Bu nedenle, Sayın Balkana söz vermeni
zi, Iç'tüzüğün 70 indi maddesine uygun 
bulmadığımızı bel'iremefc istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususu 
tanzim eden 70 inci madde, hükümetin 
de, yapmadığı veyahut da söylemediği 
bir konunun ona atfedilmiş olması halin
de, kendisini savunma hakkı doğmuş ola
cağını belirtilmektedir. Biz de bu nedenle 
kendisine söz veriyoruz efendim. 

Bizim şahsımızdan bahsetmiş olması, 
o zaman hükümet üyesi bulunmuş olma
mız nedeniyledir. Bunun aksine bir şey 
söyleyecek ise, - ki kendileri öyle ifade 
ettiler - bu hakkı doğmuş olur. 

O nedenle ben kendilerine söz veriyo
rum efendim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Hükümetle ilgili değil. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — 
Sizin imtiyazınızla veriliyor. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, lütfen 
efendini lütfen... O zaman, hiçbir şe
kilde 70 inci maddeyi çalıştırma im'kâm 
yoktur efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; içişleri 
Bakanlığına yeni atanan bir bakan ola
rak ilk konuşmamı böyle bir münaka
şalı ortamda yapmak istemezdim. Bugün 
konumuz, Hükümet Programı üzerinde 
görüşmeler olduğu halde,' bu görüşmele
rin sonuna geldiğimizde, konu tamamen 
saptırılarak başka bir yöne çekilmiş bu
lunmaktadır. 

A. KADİR ATEŞ (Gaziantep) — 
Başbakan saptırdı. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEİMLI (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler, ben bu sinirli atmosfere 
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girecek değilim. Sadece, zabıtlara geçmesi 
'bakımımdan bir olayın altını çizerek be
lirtmekle yetineceğim. Bugün burada 
çok yüksek sesle, büyük jestlerle, büyük 
(bağırtılarla arkadaşlarımızın gündeme 
götirdüği konu, nasıl olsa ileriki günlerde 
Meclislimizin içerisinde - öyle anlıyorum 
Mi - yine gündeme getirilecektir. O za
man cevaplarımızı çok açık seçik, daha 

r ' 

detaylı olarak verme imkânına sahip 
olacağız. 

Şimdi, söylemek istediğim konu şu
dur : Sayın Sağlar buradaki konuşma
larında, «Hüsnü Turan olayında poliste 
alınan ifadenin ve zaptın elinde bulun
duğunu» ifade ettiiler. Polisin zaptı be
nim elimdedir değerli milletvekilleri. Sa
yın Sağlar'ın burada kastettiği zabıt, has
tanede tutulmuş olan bir zabıt olabilir. 
Poliste alınan ifade zaptı buradadır ve 
bu ifade zaptının muhteviyatını da önü
müzdeki günlerde Yüce Mecliste okuya
cağım. Bugün dkumuyorum ortamı daha 
gerginleştirmemek, ortamı daha sertleş-
tirmemek için. Bu ifade benlim elimde; 
ama, hemen ifade edeyim, şöyle veya 
böyle, şu şekilde veya bu şekilde çıkış
larla Türk emniyet mensupları hakkın
da birtakım karalamalarda bulunmak is
teyen çevreler veya kişiler var ise, İçiş
leri Bakanı .olarak buna müsaade etme
yeceğim gibi, hükümet ve iktidar olarak 
da müsaade etmeyeceğiz. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu kürsüden kendisini müdafaa ede
meyecek durumda olan ve bu salonda 

• • «M 

bulunmayan kişiler hakkında burada 
söz söyletmemek de benim görevimdir. 

Sayın Başbakan biraz önce çok açık 
ve net bir şekilde ifade ettiler, «İşkence
nin her türlüsüne karşıyız» dediler, söz
lerinin en başında bunu söylediler. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

içişleri Bakanı olarak, aynı cümleleri 
bugün bu vesileyle, ben .de tekrar edi
yorum ve emniyet güçlerimize, aslı as
tarı olmayan, hiçbir esaslı belgeye da
yanmayan bu şekilde getirtilecek her tür
lü isnadın da karşısında olduğumu bir 
kere daha saygılarımla arz ediyorum 
efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Hemen ilave edeyim, olay tamamen, 
Sayın Başbakanımızın anlattığı şekilde 
cereyan etmiştir. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından 
«Bravo» seslem, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1 
sıra sayı ile basılıp 27.12.1987 günü da
ğıtılan 28.12.1S87 Pazartesi günkü ge
len kâğıtlarda yayımlanan ve 29.12.1987 
Salı günkü gündeme girecek olan; 1988 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Ka-
nunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamala
rının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin 
Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun 
Tasarısını görüşmek için, 29.12.1987 Sa
lı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.00 

* • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

4 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

28 . 12 . 1987 Pazartesi 

Saat : 10.00 

li 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
1. — Başbakan Turgut Özal tarafından kurulan 

Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖR ÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7j 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 




