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A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 324 

1. — Devlet Bakanlığına Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'in atandığına iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1032) 324 

2. — TBMM Genel Kurul ve komisyonlarında bulunan kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülmesine devam edilmesinin kararlaştırıldığına ilişkin Başbakanlık 

tezkeresi (3/1033) 324:325 

B) ÖNERİLER 327,337 

a) Dantf ma Kurulu Önerileri 327,337 
1. — Hükümet programının görüşülmesi ve güven oylamasının gündemde

ki yeri ve konuşma süreleri ile; 8 ildeki olağanüstü halin 4 ay süre ile uzatılma-
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Sayfa 

sına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 328,337 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 3İ5.328 

1. — Danışma Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı olmadan, TBMM'nin, 325:327, 
normal çalışma günleri dışında toplanıp toplanamayacağına ilişkin usul görüşmesi 328:337 

V. — HÜKÜMET PROGRAMI 337 

1. — Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Prog
ramının okunması 337:366 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 366 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 366 

1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya iline doğal gaz getiri
lip getirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Dev
let Bakanı tlhan Aşkın'ın yazılı cevabı (7/905) 366:367 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet tşleri Başkanlığınca 
yayınlanan Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi adlı eserde 
kadınlarla ilgili olarak yeraldığı iddia edilen bazı hükümlere ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Saffet Sert'in yazılı cevabı (7/912) 367:368 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açıldı. 

Birinci Oturum. 

Cumhurbaşkanı Turgut özal andiçti; istiklal Marşının çalınmasından sonra Türkiye Bü
yük Millet Meclisine hitaben bir konuşma yaptı. 

Saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 10.30'da ara verildi. 

Başkan 
Yıldırım Akbulut 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Çanakkale 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Mümin Kahraman 

ikinci ve Üçüncü Oturum 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un görev
lendirildiğine, 

Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilen üyelerin, 
atandıklarına; 

ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un Başbakanlığa atanması nedeniyle TBMM Baş
kanlığından çekildiğine ilişkin önergesi okundu. 

TBMM Başkanlığının boşalmış olması dolayısıyla on gün içinde TBMM Başkanlığı için 
aday gösterileceği, Başkanlıkça Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, (6/75) (6/176), (6/179), (6/379), 
Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, (6/152), 
İsparta Milletvekili tbrahim Gürdal'ın (6/216), 
Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nm (6/325), 
İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın (6/226), 
Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun (6/273), 
Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın (6/283) 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in (6/508), 
tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in (6/535), 
Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun (6/536); 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soru önergelerinin 

geri verildiği bildirildi. 

tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 35 arkadaşının, tzmir Büyükşehir Belediyesince kuru
lan veya kuruluşuna iştirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri belediyeden aldıkları ihalelerin 
koşullarını ve bu ihalelerin son durumlarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin (10/59) önergelerini geri aldıklarına dair önergeleri bilgiye sunuldu. Meclis araştır
ma önergesinin işlemden kaldmldığı açıklandı. 

Hükümet programının okunması için 10 Kasım 1989 Cuma günü .saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 15.38'de son verildi. 

Kâtip Üye 
Bursa 

fa Ertuğrul Ünlü 

Başkan 
Başkanvekili 

E. YıldırımAvcı 
Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

_ — _ — » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERKELER VE ÖNERGELER 

1. — Devlet Bakanlığına Bitlis Milletvekili Kâmran Inan'ın atandtğma ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1032) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Başbakanlığın 9 Kasım 1989 tarihli ve 08-3-1/1-22863 sayılı yazısı. 

Devlet Bakanlığına Bitlis Milletvekili kâmran tnan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
109 uncu maddesi uyarınca atanmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 64 üncü maddesi gereğince, 

gündem hakkında; bir konunun öne alınıp veya sonraya bırakılması üzerinde usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konu efendim? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Gündemin 1 inci maddesinin müzakere edilip edileme
yeceği hususunda. 

BAŞKAN — Yani, hükümet programının okunup okunmaması hususunda?.. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Şu tezkereleri okutayım, sonra, zatı âlinize söz vereceğim efendim. 

2. — TBMM Genel Kurul ve komisyonlarında bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi
ne devam edilmesinin kararlaştırıldığına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1033) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
— 324 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlarında bulunan kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine devam edilmesi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 uncu maddesine göre 
Bakanlar Kurulunca 9.11.1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Danışma Kurulu önerisi ve Genel Kurul karart olmadan, JBMM'nin, normal çalışma 
günleri dışında toplanıp toplanamayacağına ilişkin usul görüşmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, dünkü müzakerelerde, Danışma Kurulu önerisi olma
dan, Hükümetin gösterdiği bir günde, hükümet programının okunup okunmaması konusun
da tartışma açılmış ve Sayın Başkan -dünkü zabıtlarda ifade edildiği gibi- gerekçelerini de gös
termek suretiyle, kararının isabetli bulunduğu noktasını Genel Kurulunuza arz etmişti. 

Konunun ehemmiyeti ve hadisenin münakaşa konusu oluşu karşısında, Sayın Bayazıt'a 
bu konuda söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bayazıt. (SHP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; maruzatım, Sayın 

Başkanın temas ettiği konuyla ilgili değildir; ondan daha önemli, daha vahim bir Anayasa ih
laline taalluk etmektedir. Bu amaçla söz aldım. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, o konuyla ilgili söz almadı. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Dinleyelim... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, arkadaşlarımın içtüzüğün 64 üncü 

maddesini okumalarını tavsiye ediyorum. İçtüzüğün 64 üncü maddesi -bana lütfettiniz söz 
verdiniz- Başkanlık Divanına herhangi bir takdir yetkisi tanımadan, usul üzerinde; bir konu
nun öne alınıp veya sonraya bırakılması konusunda, milletvekillerine söz hakkı tanımıştır. Ben, 
bu hakkımı istimal ediyorum ve bu hakkımı kullanırken bazı arkadaşlarımın saygı göstermeye 
mecbur olduklarını da, üzülerek vurgulamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, o konu, bize ait. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla). — Sayın Başkanım, mecbur oldum efendim. 

BAŞKAN — Şayet sizin sözünüzü keserlerse, o konu bize ait; zatı âlinizin beyanı, ifadesi, 
söz istediğiniz konuda konuşmaktır. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sağ olun efendim. 
Sayın Başkanım, dün, Hükümet listesi Yüce Kurulda okundu ve bugün zorla ele geçirebil

diğim, özel girişimlerle ele geçirebildiğim 9 Kasım tarihli -mükerrer- Resmî Gazetede de bu 
yayımlandı. Hükümet listesine baktığımızda, bugün yürürlükte olan mevzuata göre, 15 adet 
olan devlet bakanlığına 14 atamanın yapıldığı görülmektedir. 

Anayasanın 110 uncu maddesi, çok açık bir şekilde, -arz etmek istiyorum müsaade ederseniz-
"Bakanlar kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur" diyor. Ana-
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yasanın öngördüğü mecburiyet, listenin "tam olarak" sunulmasıdır. Listenin eksik sunulma
sı, 110 uncu maddeye göre, bakanlar kurulu listesinin sunulmuş olduğunu ortaya koymaz, özel
likle, bakanlar kurulu listesinin Yüce Meclise sunulmamış olduğunu ortaya kor. 

Listenin tam olarak sunulma mecburiyeti vardır. Şimdi ne yapılmıştır? Şu veya bu şekilde 
-o bizi ilgilendirmez- listenin eksik olduğu fark edilmiştir ve Sayın Cumhurbaşkanının, Başba
kanlıktaki bir itiyadı gündeme getirilerek, -tahmin ediyorum- Anayasanın bu hükmü, henüz, 
Sayın Cumhurbaşkanının bu çatı altında ettiği, "Anayasaya ve hukuka bağlılık" yemini bu 
çatının içinden ve o yemini bu salonda dinleyen Anavatanlı milletvekili arkadaşlarımızın ku
laklarından silinmeden, Anayasaya karşı bir hile ile, bugün, programın okutulması sağlanmak 
istenilmiştir. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Hile yok. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Bu mümkün değildir. 
"Okuruz" diyebilirsiniz; okutursunuz da... Ancak, biz bu itirazımızı, yarınki toplantılar

da, (bundan sonraki Meclis toplantılarında) yine bu şekilde bir İçtüzük ve Anayasa ihlali gün
deme geldiğinde, "Efendim, falan zamanda da, Sayın Akbulut'un Hükümeti zamanında da 
liste eksik verilmişti ve okunmuştu, itiraz edilmemişti" diye bir defi öne sürülmesin, bunu ön
leyelim diye yapıyoruz; onun için zabıtlara geçiriyoruz. 

Sayın Başkanım, Anayasa emri, Anayasa hükmü, sarihtir. Liste tam olarak sunulmadığı 
için, Yüce Meclise sunulmuş bakanlar kurulu listesi yoktur. Anayasamız, hükümet programı
nın müzakeresinin, bakanlar kurulu listesinin sunulmasından sonra bir haftalık süre içinde ya
pılmasını emretmektedir. 

Bu itibarla, Bakanlar Kurulu listesinin tam olarak Meclise yeniden sunulması ve sürenin 
o tarihten başlaması gerekir. Bunu, çok sayın milletvekillerinin hukuk anlayışlarına, çok sayın 
milletvekillerinin Anayasa anlayışlarına tevdi ediyorum. Ziya Paşa'nın dediği gibi, "Tiz-i ref-
târ olanın pâyine dâmen dolaşır." Yapılmış bir eksikliği, aceleye getirilerek, Türkiye Cumhuri
yeti tarihinde hiçbir zaman görülmemiş bir şekilde, "Biz işi çabuk yaparız, hızlı yaparız" ede
biyatına sığmayacak bir şekilde eksik bir listeyi hemen Meclise göndererek, işi oldubittiye geti
remezsiniz. 

Yine, acı bir husus tespit ve teyit edilmiştir ki, karşımıza Türkiye Cumhuriyetinin Başba
kanı olarak çıkan Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı, önlerine getirilen kâğıtları oku
madan imzalamışlardır. (DYP sıralarından,''Başbakanın Meclîsten haberi yok ki" sesleri) 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — Ne ilgisi var? 
BAŞKAN — Cevap verecek efendim... Lütfen!.. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Okusalar idi, hiç değilse birisinin dikkatini çeker 

ve bu eksikliğin, Anayasanın 110 uncu maddesi karşısında vahim bir hata teşkil edeceği bilinci
ne sahip olurlardı. 

Sayın Başkanım, maruzatım budur ve Yüksek Heyetinize ve Başkanlık Divanına. Anaya
sanın 110 uncu maddesi -tekrar okuyacağım, zabıtlara tekrar tekrar geçmesi şarttır- "Bakanlar 
Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur" dediğine göre ve liste 
de bu anlam içerisinde sunulmadığı cihetle, hükümet programının okunması, Anayasanın 110 
uncu maddesi karşısında, mümkün değildir. 

Biz görevimizi yaptık, takdir sizlerindir. 
Saygılar sunuyorum. 

— 326 — 



T.B.M.M. B : 30 10. 11 . 1989 0 : 1 

(SHP sıralarından alkışlar) 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Toptan, Danışma Kurulunda görüştüğümüz veçhile, öneri okunduk

tan sonra zatı âlinize söz versem daha isabetli olmaz mı? 
Sayın Bayazıt'ın konusuna bir cevap arz edeyim, ondan sonra öneriyi okutayım, Sayın 

Güneş'e ve size söz vereyim. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Usul tartışması açtınız da, ben onun için söz istedim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt'ın görüşmesi, bahsettiğiniz konuda olmadı. Ben de kendileri

nin sözlerini kesmemek ve ondan sonra kendi konuşmalarına imkân vermek için konuşma fır
satı verdim. 

Efendim, dün okunan Bakanlar Kurulu Listesi, dünkü okunan şekliyledir ve yanılmıyor
sam, Resmî Gazetede o şekilde yayımlanmıştır. Sayın Kâmran Inan'ın atanması, ek Resmî Ga
zetede beyan edilmiştir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan, İS inci Devlet Bakanına da lüzum gör
müş, ayrıca bildirmiştir. 

Bu itibarla, okunan, dünkü Bakanlar Kurulu listesidir, dün okunduğu şekliyledir. Bakan
lar Kurulu listesi dün okunmuştur. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — Esas olan, burada mı okunacak, gazetede mi ya
yımlanacak? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Dinlemesini bilin... Dinlemesini bilin... 
ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Dinliyorum. Sen de konuşmasını bil. Kimi azarlı

yorsun sen!.. 
BAŞKAN — Dinlemezseniz, ben sizi nasıl yola getirebilirim? tçtüzükte, sizi dışarı çıkar

ma imkânım yok. Ceza vereceğim, yine aynı şekilde bağıracaksınız, tçtüzük bana, size millet
vekili olduğunuzu hatırlatma imkânından başka bir yetki vermemiş. 

ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Ben gayet iyi biliyorum. 
BAŞKAN — Söz veriyorum; buyurun, istediğiniz kadar bağırın; yakışıyorsa, bağırın. 

(ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 
Efendim, okunan, Bakanlar Kurulu listesine Sayın Kâmran Inan'ın ilave edildiğine dair 

bir tezkere değildir; Sayın Kâmran tnan'ın Devlet Bakanlığı görevine atandığını beyan ediyor; 
dün okunan Bakanlar Kurulu listesine ilave konusunda herhangi bir tezkere değildir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, ben "ilave" demedim; 15 devlet bakanlı
ğı mevcut olduğuna göre, listede 15 devlet bakanı olması gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel de 10 tane idi devlet bakanlığı. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bugün 15 devlet bakanlığı vardır. 
BAŞKAN — Efendim, çıkardığımız bir kanunla, devlet bakanlıklarının sayısını 15'e ka

dar yükseltme yetkisini Bakanlar Kuruluna verdik. Bu itibarla, ortada bir usulsüzlük yoktur. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÖNERİLER 

• a) Danışma Kurulu Önerileri 
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1. — Hükümet programının görüşülmesi ve güven oylamasının gündemdeki yeri ve konuşma sürele
ri ile; 

8 ildeki olağanüstü halin 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerine 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini okutuyorum: 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 10.11.1989 Cuma günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanı 

Reşit Daldal Hasan Fehmi Güneş Koksal Toptan 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 

öneriler: 
1. Hükümet Programının görüşülmesi ve güven oylamasının, gündemin' 'özel Gündemde 

Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve programın okunması dahil, bu günlerde başkaca ko
nuların görüşülmemesi, 

2. Daha önce, 14.11.1989 Salı günü görüşüleceği Genel Kurula bildirilen ve 9.11.1989 ta
rihli Gündemin "Sunuşlar" kısmının 2 nci sırasında yer alan 8 ildeki olağanüstü halin 4 ay 
süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesi hariç olmak üzere; progra
mın okunması, görüşülmesi ve güven oylaması için ayrılacak günler dışındaki toplantı günle
rinde Genel Kurul çalışmalarının yapılmaması, 

3. Hükümet programı üzerindeki görüşmelere saat 13,00'te başlanması; Hükümet ve si
yasî parti grupları adına yapılacak konuşmaların birer saat, kişisel konuşmaların 20'şer daki
ka olması; görüşmelerin devamına karar verildiği takdirde 2 nci defa yapılacak konuşmaların 
İçtüzükteki süre ile sınırlandırılması; program üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasına ka
dar çalışma süresinin uzatılması, 

önerilmiştir. 
BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisinde gün ifade edilmemiştir. 
Dünkü toplantıda Başkanlıkta bulunan arkadaşımız, hükümetin teklifi üzerine, programı 

okumak üzere... 
HASAN NAMAL (Antalya) — Ne çabuk hazırlamışlar programı! 
BAŞKAN —Müsaade buyurun efendim. Ben sizin kadar konuşma insicamımı muhafaza 

edemem. Herkesin bir kabiliyeti var. Benim konuşma insicamımı niye sarsıyorsunuz? Konuşa
yım, ondan sonra cevabını verin. Lütfen... 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — Danışma Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı olmadan, TBMM'nin, normal çalışma 
günleri dışında toplanıp toplanamayacağına ilişkin usul görüşmesi (Devam) 

BAŞKAN — Dünkü kararın isabetsiz bulunduğu konusunda itirazda bulunuyorlar... 
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Sayın Toptan'a söz veriyorum; ondan sonra da Sayın Güneş'e söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Toptan. (DYP sıralarından alkışlar) 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bize gö

re, açık bir İçtüzük ihlali ile karşı karşıya bulunmaktayız. Genel Kuruldaki, özellikle hukukçu 
olan arkadaşlarımız içtüzüğü çantalarından veya önlerindeki sıra gözünden çıkarıp 104 üncü 
maddesine kısaca bir göz attıkları takdirde, söylediklerimizin, söyleyecekleriemizin ne kadarı 
doğru olduğunu, herkes gibi kabul edeceklerdir. 

Dünkü oturumu yöneten Sayın Başkan, itirazımızı (programın bugün okunamayacağı yo
lundaki itirazımızı) dikkate almamış ve kendince, geçmişten de örnekler vererek, "uygulama
nın, bizim itiraz ettiğimizin tersine olduğunu" ifade ederek, yeni kurulan Hükümetin progra
mının, Sayın Başbakanın istekleri doğrultusunda, bugün okunmasına karar vermiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, içtüzüğümüz, toplantı günlerini, salı, çarşamba ve 
perşembe günleri olarak açıkça belirtmiştir; Genel Kurulun bugünler dışında toplanması için 
de, 55 inci maddeye özel bir hüküm koymak suretiyle, -Danışma Kurulundan geçirmek ve Ge
nel Kurulun onayını almak suretiyle- istenilen, arzu edilen günde de toplanmasını mümkün 
hale getirmiştir. 

Şimdi, içtüzüğümüzün 104 üncü maddesi, Bakanlar Kurulu programının okunması için 
ayrıca özel bir de hüküm getirmiştir. 104 üncü maddenin birinci fıkrası aynen şöyledir: "Mad
de 104- Bakanlar Kurulu programının okunacağı gün için -bugün kastediliyor- Danışma Kuru
lunca Genel Kurula bir özel gündem teklif olunur" 'Kini, bugün okunacağı söylenen progra
mın bugün okunabilmesi için, öncelikle bir Danışma Kurulu kararının Genel Kurula götürül
mesi öngörülmüştür. 104 üncü maddede. Aksi fikri savunan arkadaşlarımız diyorlar ki, "Ana
yasanın 110 uncu maddesi, hükümete bir hak vermiştir. Buna göre, 110 uncu maddede, hükü
met başkanı, Bakanlar Kurulu listesinin Genel Kurulda okunmasını takip eden bir hafta içinde 
hükümet programını okuyacağı için, bu emredildiği, öngörüldüğü için, istediği gün, progra
mını Genel Kurulda okuma hakkına sahiptir." istediği gün okuma hakkına sahip oluşuna da 
itiraz etmiyoruz; ama, Genel Kurulun toplantısının olmadığı bir günde, hükümet arzu ediyor 
diye Genel Kurulun toplanmasına imkân sağlayan, ne Anayasa hükmü var, ne bir yasa hükmü 
var, ne de içtüzük hükmü var. Genel Kurulun toplanması, sadece bir Danışma Kurulu kararı 
ve o Danışma Kurulu kararının Yüce Heyet tarafından kabulüyle ancak mümkün olur. 

Geçmişten örnekler var denildi. Değerli milletvekilleri, geçmişten bir tek örnek yok. Elimde, 
1974 yılında hükümet programının okunmasıyla ilgili zabıt var. Burada, Danışma Kurulu ka
rarı var; dün "yok" denildi. 1975 yılında hükümet programının okunmasıyla ilgili zabıt var. 
Burada, Danışma Kurulu kararı yine var. 1983 yılında hükümet programının okunmasıyla ilgi
li zabıt var ve nihayet 1987 yılındaki hükümet programının müzakeresiyle ilgili zabıt var; hep
sinde Danışma Kurulu kararı var. Hangisinde Danışma Kurulu kararı zorunluluğu yok?.. Bi
raz sonra, Sayın Başkan ondan bahsedebilir; hemen söyleyeyim. Şayet, yeni atanan Sayın Baş
bakan, "Hükümet programını, Genel Kurulun çalışma günleri olan salı, çarşamba veya per
şembe günlerinden birinde okuyacağım" der ise, o zaman bir Danışma Kurulu kararına ihti
yaç yok; ama Genel Kurulun çalışma günlerinin dışında bir günde programını okumak istiyor
sa -bu, hükümetin#hakkıdır ama- o takdirde, mutlak surette, Danışma Kurulu ve Genel Kuru
lun kararı gerekir. Genel Kurul bu mutlak zorunluluk yerine getirilmeden, bize göre, bugün 
hiç de hukukî olmayan bir toplantı yapmaktadır. 
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Hemen şunu ifade edeyim: Hükümetin, programını okuması yahut programın müzakere-
. lerinin yapılması, oylamanın yapılması için bir takvim geciktirme peşinde değiliz; ama, her 
şeyin İçtüzüğe ve Anayasaya uygun yapılması için gayret içerisindeyiz. 

Danışma Kurulunda, şayet bu yanlışlık, bu eksiklik kabul edilirse, bir an evvel de, Hükü
metin istediği çabuklukta programın müzakeresini sağlayabilmek için üzerimize düşen bir gö
rev varsa onu yapmaya hazırız dedik; kendimize göre yol da gösterdik; ama bu kabul edilmedi. 
Buna rağmen, Danışma Kurulu önerisinin, pazartesi gününden itibaren başlayacak kısmını im
zaladık, biraz sonra oyunuza sunulacak. Kesinlikle ifade etmek istiyorum ve bundan sonra da 
emsal olmamasını diliyorum. 

Bu işin -bilmiyorum, Anayasa Mahkemesine gider mi, gitmez mi? tncelemedim- Anayasa 
Mahkemesine gitmemesini diliyorum. Çünkü, o zaman, yürütme, çok büyük ve ciddî sıkıntı
larla karşı karşıya kalabilecektir. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyursunlar Sayın Güneş. (SHP sıralarından alkışlar) 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün Genel 

Kurulumuzda hükümet programının okunması işlemi sakat bir tasarrufa dayanmaktadır; bu
nu bilgilerinize sunmak istiyorum. Bu sakat tasarrufun nedeni şudur: Anayasamız, 110 uncu 
maddesinde, hükümet programının bir haftalık süre içinde okunmasını amirdir. Bu, bir Ana
yasa hükmüdür. Bu nasıl olacak? Bu nasıl işlem görecek? Onu, İçtüzüğümüzün 104, 105 ve 
diğer ilgili maddelerine bırakmıştır. 

İçtüzüğümüzün 104 üncü maddesi, çok özel bir maddedir ve bu maddede deniyor ki: "Ba
kanlar Kurulu programının okunacağı gün için, Danışma Kurulunca, Genel Kurula bir özel 
gündem teklif olunur." 

İki unsuru var: O gün için yapacağız ve bir özel gündem yapacağız. Yani okunacağı gün 
olan bugün için Danışma Kurulunun bir teklifi var mı? Yok. Genel Kurulunuzun bir kararı 
var mı? O da yok. Halbuki, İçtüzüğümüzün 50 nci maddesinin son paragrafında, "Danışma 
Kurulunun görüşü alınıp, Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça, hiçbir husus, Genel Kurulda 
konuşulamaz" deniyor. Şimdi, Danışma Kurulunun teklifi yok, Genel Kurulca kararlaştırma-
mışız; ama hükümet programı gibi önemli bir husus okunacak!... 

Değerli arkadaşlarım, bundan ibaret değil... Danışma Kurulu özel gündem teklif edecek... 
Ne demek özel gündem? İçtüzüğümüzün 51 inci maddesi, "Danışma Kurulu, Anayasa ve İç
tüzüğün emredici hükümleri gereğince belli bir sürede sonuçlanması gereken, muayyen bir ve
ya birkaç konunun yer alacağı özel gündemler ve görüşme günleri tespit edebilir" diyor. Yani 
özel gündemi, Danışma Kurulu teklif eder, Genel Kurul kabul eder. 

Anayasamız, 110 uncu maddesiyle, hükümet programının okunmasını, görüşülmesini, oy
lanmasını muayyen sürelere bağlamış. Tam 51 inci maddeye uyan bir durum, öyleyse, onun 
için özel gündem gerekir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi önünüzdeki gündem kâğıdına lütfen bakınız: "Başkanlığın Genel 
Kurula Sunuşları" başlığı ve "Bakanlar Kurulu programının okunması" diyor. Onun altında, 
"özel Gündemde Yer Alacak İşler" diyor. İşte, bu "Bakanlar Kurulu programının okunması" 
içtüzüğe göre, bu özel gündemde yer alacak iştir. Oraya koymuyoruz; özel gündemimiz yok; 
"Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmına koyuyoruz. Başkanlığın Genel Kurula Sunuş
ları ne demek? Kâtip Üye arkadaşımız, Cumhurbaşkanlığından gelen yazıları, Başkanlığın diğer 
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kâğıtlarını, belgelerini Sayın Başkanın izniyle okur, Başkanlık sunuşları olur. Bu doğruysa, 
hükümet programı şimdi buradan okunamaz; Başkanlık Divanı kürsüsünden, Kâtip Üye ar
kadaşımız okur. Başkanlık sunuşları öyle işlem görür. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bugün bizim toplantı günümüz değil. Anayasanın 110 uncu mad
desi, hükümete bir hafta içinde programını okuma ve okuyacağı günü seçme yetkisini, görevi
ni vermiş. Şimdiye kadar, uygulamalar hep böyle olmuş. Sayın Başbakanlardan hükümet prog
ramını hangi gün okuyacakları sorulmuş, ona göre teemmül edilmiş ve ona göre gündem uy
gulanmış; ama ondan önce, Danışma Kurulu toplanmış, karar almışı Genel Kurul toplanmış, 
o kararı onaylamış. 

Biz Yasama Meclisiyiz; yasama erkinin kuruluyuz, organıyız ve bu memleketteki en önemli 
organlardan biriyiz; devletin yapıtaşlarından biriyiz. Bu Kurul çalışıyorsa, varsa, görevini ya
pıyorsa, devlet, cumhuriyet ve demokrasi ayakta demektir. 

Şimdi, yürütme gelecek, "şu gün toplanın" diyecek, biz toplanacağız... Yok öyle şey!.. 
Öyle şey yok!.. (SHP sıralarından alkışlar) Kuvvetler ayrılığına inanıyorsak ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, kendi kararlarını kendisinin alacağına inanıyorsak, bunu savunuyorsak, bu 
yok, değerli arkadaşlarım. 

önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak, bu Yüce Kurulun böylesine hafi
fe alınmasına başkaldırıyorum; sonra, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Grup Başkanvekili olarak, 
bu sakat tasarrufa dikkatinizi çekiyorum. Bu, katiyen kabul edemeyeceğimiz bir tasarruftur. 

Şimdi ne olacak değerli arkadaşlarım? Dün burada bunları anlatmaya çalıştık, oturumu 
yöneten değerli Başkan, bakınız ne dedi: "Muhterem arkadaşlar, biraz önce, sayın grup baş-
kanvekillerinin itirazlarını inceledik. Tespit ettiğimiz hususları arz ediyorum: Biraz önce itiraz 
edilen husus, tamamıyla hükümetin ihtiyarında olan..." 

Yok böyle şey... Bu Meclisin hangi gün toplanacağı, hükümetin ihtiyarında değil, Mecli
sin ihtiyarında... (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

"...ve Anayasanın kendisine vermiş olduğu bir hakka dayanarak..." O hak, hükümet prog
ramını 7 gün içinde okumaktır. Hangi gün olacağına biz karar vereceğiz. Biziz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üyeleri, Danışma Kurulu, Genel Kurulu... "1974 Ecevit Hükümetinde salı 
günü liste okunmuş, cuma günü program okunmuştur; Danışma Kurulu kararı yoktur" bu
yurdu Başkan. Danışma Kurulu kararı vardır; isterseniz vereyim. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Yalan söylüyor... özür dilesin... 
ALÎ ŞAHÎN (Kahramanmaraş) — Başkana yanlış bilgi verilmiş. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — "1975; Sayın Süleyman Demirel Hükümetinde, 

salı günü liste okunmuş, pazar günü program okunmuştur; Danışma Kurulu kararı yoktur" 
buyurdular. Danışma Kurulu kararı vardır; okunmadan öncedir ve elimdedir. "1983 yılı Hü
kümetinde, salı günü liste okunmuş, pazartesi günü program okunmuş; Danışma Kurulu kara
rı yoktur" buyurdular. Danışça Kurulu karan vardır ve elimdedir, tutanaklardadır. Irmak Hü
kümetinde, Danışma Kurulu kararı vardır ve Danışma Kurulu kararı olmayan tek örnek yok
tur. 

Şimdi, çok vahim bir şey söylemek istiyorum. Bizim oturumlarımızı yöneten Başkanlık 
Divanı ne söylerse doğrudur, doğru olmalıdır; ne onlar yanılmalı, ne de Yüce Meclis yanıltıl-
malıdır. Danışma Kurulu Kararı var!.. Nasıl, "yok" dersiniz? Nasıl, "yok" dersiniz? Kim bu
nun sorumlusu?.. Damşmanınızsa... 
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BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Buyurun efendim.. Buyurun efendim.. Sorum

lusu kim? Memursa, danışmansa... Onlar idare etmeyecek Meclisi, biz idare edeceğiz. Memur
lar idare etmeyecek.. Memurlar etmeyecekler... Bu kadar vahim bir hatayı Yüce Meclisin ya-
nıltılmasını, Başkanlığın yanıltılmasın! kabul... 

ALÎ ŞAHtN (Kahramanmaraş) — Başkana yanlış bilgi verilmiş. 
BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz? 
Herhalde, siz, zatı âliniz, başkalarının emriyle hareket ettiğiniz için, beni de veyahut da 

başkalarını da öyle zannediyorsunuz. Niye Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı icat edil
miş? Niçin 30 senedir... 

ALÎ ŞAHtN (Kahramanmaraş) — Doğru söylesin diye icat edilmiş, yanlış bilgi versin di
ye değil. Doğru konuşsun o zaman. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Meclisi yanıltmak için değil Sayın Başkanım, Mec
lisi yanıltmak için değil... 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efendim?.. 
Niçin 30 senelik tecrübeye ehemmiyet vermeyeceğiz? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Onlar memur, onlara orada siyaset yaptırmayız. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Hiçbir makam, Meclisi yanıltmak için icat edil

memiştir, doğrusu yapılmak için icat edilmiştir; Başkanlığı yanıltmak için de icat edilmemiştir. 
BAŞKAN — Sayın Güneş, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Müdürü şu anda zatı âlinize ce

vap vermek mevkiinde midir? 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Tabiî ki, olmayacaktır... Olmayacak, gayet ta

biî... Gayet tabiî, olmayacak... Haddi mi?.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Böyle bir usul var mı?.. 
BAŞKAN — O halde, konuşmalarınız, Başkanlığın tasarrufu istikametinde olmalıdır. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Haddi mi efendim? Gayet tabiî, olmayacak. 
BAŞKAN — Başkanlığın tasarrufu istikametinde olacaktır efendim. Kim fikir verirse versin, 

onu tasarruf eden, Başkanlıktır; o Başkanlığa hitap edeceksiniz; mesul odur. O itibarla, size 
cevap veremeyecek bir memur hakkında konuşmanızı isabetsiz buluyorum. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — öyle yapıyorum Sayın Başkanım, öyle yapıyo
rum, aynen öyle yapıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun sebebi ne? Niye bu durumda, hem Başkanlık makamı kaldı, 
hem yanıltıldık? Bunun sebebi şu: Bir hükümetin, kuruluşuyla, programının ve listesinin okun
masıyla, böylesine aceleye getirilmesi, cumhuriyet tarihimizde hiç olmamıştır. Hiç olmamış
tır... Başbakan atanmış, Başbakan danışmış, görüşmüş günlerce yahut istediği sürece... 

BAŞKAN — Sayın Güneş, süreniz dolmuştur, toparlayınız efendim. 
MAHMUT KEÇELt (Adana) — Bırak konuşsun... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu kadar aceleye gelirse, hem biz, böyle, Mecliste hatalar ya

parız, hem bilgisayar hatalar yapar; kimileri içine düşer, kimileri dışına düşer... Bunlardan kur
tulmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, yasalar -tçtüzük de bir yasadır- uyulmak için yapılmıştır ve bunu 
Yüce Parlamento yapmıştır. Yüce Parlamento, kendi yaptığı yasalara kendisi -ama, başka bir 
otoriteye yaranmak için- uymazsa, bu, altından kalkılamayacak bir yük olur. Eğer, bir ülkede 
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bütün otorite tek makamda toplanırsa, o ülke için endişe etmek gerekir. 
Gidiş, o gidiştir, herkesi uyarıyorum. Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Aleyhte iki konuşma yapıldı. 
Lehte konuşmak üzere, buyurun Sayın Daldal. (ANAP sıralarından alkışlar) 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet programının 

okunmasına dair karar, bu Yüce Meclisin seçtiği Başkanca ve Başkanlık Divanınca, dün, bu
güne ertelenmiştir. Burada, Yüce Meclisin Başkan ve Başkanlığını yürüten dünkü Divan, sizin 
seçtiğiniz, birlikte o makama oturttuğumuz ve Türkiye Büyük Millet Meclisini temsille görevli 
kişinin ve ekibinin verdiği bir karardır... (SHP sıralarından "Kim tayin etti?" sesleri) 

Arz edeyim efendim. 
Üstelik, İçtüzüğün 7 nci maddesini okduğumuzda, Başkanın Meclisi olağanüstü toplantı

ya çağırma yetkisinin olduğunu açık ve seçik görürüz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Olağan toplantı bu, olağan... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Nesi olağanüstü toplantı bunun? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Hukukta, dar kalıplar içerisinde hareket etmenin olma

yacağım hepimiz biliyoruz. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ülke böyle batıyor. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Şimdi, arkadaşlarım, ülkenin battığı falan yok. Biraz ön

ce söz alan değerli grup başkanvekilleriyle Damşma Kurulunda da bu meseleyi görüştük. Ora
da kendi fikirlerim ileri sürdüler; burada da yemden söz alarak konuştular. 

Aslında, tartışmanın dün yapılması mümkündü; fakat bizim Meclis Başkanımız, bizim 
Meclis Başkanlık Divanımız, bu kararı vermiştir; afakî de vermemiştir; içtüzüğün 7 nci mad
desi, "Olağanüstü toplantı çağrılan" başlığını taşımaktadır. Tabiî, buraya yorumla gireceğim.. 
(Gürültüler) 

Bir dakika efendim... Bir dakika... Kendiliğinden olmuyor; yani Hükümet tayin etmedi 
bugünkü toplantımızı; Millet Meclisinin Başkam tayin etti. (SHP ve DYP sıralarından, "Me
murlar tayin ediyor" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sabırlı olsun. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — içtüzüğümüz "Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkam olağanüstü toplantıya çağırır" demektedir. (Gürültüler) 
Bir dakika efendim... Dar kalıplara girmeyelim; dar kalıplarla hukuk yorumlanmaz... Bir 

dakika efendim... 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bugün bizim hükümet programımızın okunması

na mütedair kararını vermiştir; toplantıya böylece gelinmiştir. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Olağan toplantı bu. (Gürültüler) 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Olağanüstü toplantıya yetki veren İçtüzük, Anayasa, Meclis 

Başkanlığının dünkü oturumunda tayin ettiği bugünü niçin kısıtlasın? 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 104 üncü maddeyi niye yazdı? 
VEFA TANIR (Konya) — Bir daha oku. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, aslolan, Meclisin üstünlüğüdür; 

aslolan, Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Başkanlık Divanının üstünlüğüdür. Bize bugü
nü, hükümet programının okunması gününü, Hükümetin bugünü istemesi üzerine, Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı vermiştir. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — "Başkanlık Divanı" diyor, "Başkanvekili" demiyor. (Gü
rültüler) 

— 333 — 



T.B.M.M. B : 30 10. 11 . 1989 O : 1 

RAŞÎT DÂLDAL (Devamla) — Sayın arkadaşım, Divanda oturan Baskanvekilinin, Bü
yük Millet Meclisi Başkanı olduğunu lıerhalde takdir edersiniz. Oturum için bütün yetkileri 
haizdir; Baskanvekilinin, gidip, "Ben asıl Başkana danışacağım" demesini gerektiren bir usul 
yoktur, getirmemiştir, getiremez de. 

Bu bakımdan, Başkanlık Divanınca ve Meclis Başkanlığınca, hükümet programının bu
gün okunmasına dair alınan karar yerindedir, usulüne uygundur. 

Danışma Kurulumuz da hükümet programının görüşülmesindeki sürelerle ilgili usulü im
zalamış, takdirlerinize sunacaktır. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar.) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Siz inanıyor musunuz söylediklerinize? 
E. YILDIRIM AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, sataşma dolayısıyla çok kısa olarak söz 

istiyorum. , 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, gerekirse söz veririm efendim. (DYP sıralarından gü

rültüler) 
HASAN NAMAL (Antalya) — "Gerekirse..." ne demek? 
BAŞKAN — Siz, Sayın Başkanın müdafii misiniz, avukatı mısınız? Aldınız mı vekâletna

mesini? (DYP sıralarından "Evet, evet" sesleri, gürültüler) Ama, İçtüzükte vekâletname ver
me müessesesi yok; avukatlığınız varsa, bilmiyorum. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Siz de, Başkan mısınız? Siz, Başkanvekilisiniz. 
BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, meslektaşız, lütfen... Lütfen efendim... (SHP ve DYP 

sıralarından gürültüler) Sükûnetle dinleyelim efendim. 
Muhterem arkadaşları dinledik... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) •— Sayın Başkan, bir sorum var. 
BAŞKAN — Sayın Topçu... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bir cümle efendim. 
BAŞKAN — Veremem efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan söz verin demiyorum. Bu toplantı, zatı âliniz 

olağanüstü olarak çağırdı da ondan mı yapıyoruz? Bunu açıklayınız efendim. 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. Bana sual sorma hakkını haiz değilsiniz ki! 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Niye toplandık? Niye sual sormayalım? 
BAŞKAN — Oturun efendim!.. Ne konuşacağımı biliyor musun sen? Benim, o konuşma

ya iştirak edip etmeyeceğimi ne biliyorsun? Ne söyleyeceğimi ne biliyorsun? Ben, "Sayın Dal-
daPın konuşmaları isabetlidir, o istikamette karar verdim" mi diyeceğim; öyle mi zannediyorsun? 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, boşuna yorulmayın "Programı 
okutacağım" deyin, iş bitsin. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, yedi seneden beri beraber çalışıyoruz. Ben, hatalarımdan da 
dönmesini bilirim; döndüğüm anlar da olmuştur; ama lütfen sükûnetle dinle, verilecek kararı 
şimdiden ipotek altına alma. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu, buna gidiyor Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Anayasanın 110 uncu maddesini okuyorum: "Bakanlar Kurulunun listesi tam 

olarak Türkiye Büyük Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya 
çağırılır." Yani, bir Danışma Kurulu önerisi olmadan... 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Tatilde değiliz. 
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BAŞKAN — Efendim, tatilde olduğumuz zamanı söylüyorum ben. Okunanı dinlemek zah
metine katlansanız iyi olur. 

"Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir 
bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur." 

Şimdi, Bakanlar Kurulu yedi gün içerisinde, hangi gün hükümet programını okuyacağını 
bildirir. Bu, Bakanlar Kurulunun yetkisidir, Anayasanın esprisinin gereğidir. Neden?.. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Tamam. 
BAŞKAN — Dinle efendim!.. 
Bakanlar Kurulu kendisini birinci günde hazır hisseder, beşinci günde hazır hisseder, ye

dinci günde hazır hisseder; kendisinin programı okumaya hazır olduğu anı bildirir. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Onlar çok akıllı olduğu için... 
BAŞKAN — Siz, benden daha akıllısınız, onda şüphem yok. Kabul ediyorum, benden 

akıllısınız. 
Şimdi, Anayasanın 110 uncu maddesi, okuyacağı günü Bakanlar Kuruluna vermiş; ne Ge

nel Kurula vermiş, ne de Danışma Kuruluna vermiş. Nitekim, bugüne kadar gelen Danışma 
Kurulu önerilerinin hiçbirisinde, gün yoktur. Sayın Fehmi Güneş, "Danışma Kurulu önerisi
nin aksini ispat edin" dediler; ben de kendilerine diyorum ki, Danışma Kurulu önerilerinde 
gün tayini var mı? Ben rastlayamadım... (DYP sıralarından "Yok" sesleri) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Danışma Kurulu Karan var ama Başkan. 
BAŞKAN — O halde, Danışma Kurulu haşiv bir hadiseyle mi uğraşacak? Kendisinde, hü

kümete gün tayini konusunda bir yetki olmadığına göre, günü tayin etse ne olacak, etmese ne 
olacak? Bu itibarla... (SHP sıralarından "Olacak şey mi?" sesleri, gürültüler) 

Efendim, Anayasanın 110 uncu maddesi, Danışma Kuruluna, "Sayın Hükümet, sen prog
ramını şu günde okuyacaksın" deme. yetkisi vermemiş. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bu İçtüzük neden yazılmış ki?.. 
BAŞKAN — Onu da okuyacağım efendim, sabırlı olursanız okuyacağım; birbirimizi ikna 

edeceğiz. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, program basıldı mı efendim? Dağıtılma

dı da, onun için soruyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, o zaman demek ki, sizi, ne söylesem ikna edemeyeceğim; ama 

bu hususların zabıtlara geçirilmesi benim vazifemdir. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Programı kim okuyacak Sayın Başkan? 
BAŞKAN — İşi sulandırmayalım efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunuyoruz... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sulandıranlar, başkaları. 
BAŞKAN — İçtüzüğün 104 üncü maddesi,' 'Bakanlar Kurulu programının okunacağı gün 

için özel gündem teklif olunur" diyor. Yani "Okunacağı günü kendisi tayin eder" demiyor. 
Bu "özel gündem" nedir? O günlerde müzakere yapılsını, yapılmasını, süreler şu kadar olsu
nu veya bugünkü Danışma Kurulu önerisinde getirdiğimiz şekilleri öneriyor. Daha önceki Da
nışma Kurulu önerileri de hep aynı istikamette, aynen bu şekilde kaleme alınmış. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Hayır, hiç yok. 
BAŞKAN — "Şu gün konuşacaksınız" diye bir madde yok. 
Sayın Toptan, herhalde şu konuda ittifak ediyoruz: Danışma Kurulu, bir gün tayin ede

mez; onda ittifak ediyoruz. O halde, Danışma Kurulu, bir gün tayin edemediğine göre, günün 

— 335 — 



T.B.M.M. B : 30 10. 11 . 1989 O : 1 

tayinini de Anayasanın 110 uncu maddesi Bakanlar Kuruluna verdiğine göre, bunun aksini... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Nereden veriyor, var mı böyle bir hüküm? Var mı Ba

kanlar Kuruluna böyle bir yetki? 
BAŞKAN — Efendim "Yedi gün içinde okur" deniyor. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ama, var mı? 
BAŞKAN — Efendim "Yedi gün içinde okur"un esprisi ne? 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Azamisi o, azamisi... 
BAŞKAN — Siz, Bakanlar Kuruluna, hemen ikinci gün okuyabilirsiniz, üçüncü gün oku

yabilirsiniz, beşinci gün okuyabilirsiniz diye bir emir verebilir misiniz? 
VEFA TANIR (Konya) — Ama, nerede okur? Mecliste okur. 
BAŞKAN — O, Anayasanın 110 uncu maddesinin, özel bir hüküm olarak Bakanlar Kuru

luna verdiği bir yetkidir, özel bir hüküm, genel bir hüküm önüne geçer. Kaldı ki, bu şekilde 
bir tatbikat, Anayasanın 110 uncu maddesini ihlale kadar gider. Şöyle ki... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Çok zorlanıyorsunuz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... tzah edeyim... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Başkan, adil olmak zor. 
BAŞKAN — "Yedi gün içerisinde programını okur" diyor. Aksi takdirde, yedi günü ge

çen müddetlere rastlayabiliriz bu programı tatbik ettiğimiz takdirde. 
Şimdi, bu cuma toplanmadığımız takdirde, hangi gün toplanacağız? Salı günü. Salı günü 

ne olacak? Danışma Kurulu önerisi gelecek, Danışma Kurulu önerisinde gün var mı, gün be
lirtecek misiniz? Hayır. O halde, sen Bakanlar Kuruluna diyorsun ki , ' 'Bir gün içinde okuma, 
altı gün içinde oku.." O halde, Bakanlar Kuruluna verilen bir yetkiyi, Danışma Kurulunun 
kullanmasına imkân yoktur. 

Bu itibarla, müzakereler usulüne göre yapılmaktadır. 
öneriyi okutuyorum efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında beş dakika söz verir 

misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, benim tutumum... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, yaptığınız açıklamalar külliyen yanlıştır. 
BAŞKAN — Efendim, ona Genel Kurul karar verir... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Müsaade buyurun.. Söz istiyorum.. 
BAŞKAN — Genel Kurul karar verir efendim... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O zaman, tutHmunuz hakkında söz istiyorum (Gürültüler) 
BAŞKAN — öneriyi tekrar okutacağım... (SHP ve DYP sıralarından sıra kapaklarına 

vurmalar) 
Şimdi, sıra kapaklarına vurmak gayet kolay; ama usule uygun olup olmadığı konusunda 

düşünmek gerekir. Ben usul tartışması açtım, usul tartışmasında konuşma yapıldı... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ondan sonra açıklamada bulundunuz,.. Tutumunuz hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, ben görüşümü açıklıyorum... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — tyi ya... Tamam, benim de söz hakkım doğdu şimdi. 
BAŞKAN — Başkanlığın... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum... 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın isabetsiz bir karar verdiği, tutumumda bir hata oldu-

— 3 3 6 — 



T.B.M.M. B : 30 10. 11 . 1989 O : 1 

ğu kanaatinde değilim. Bu itibarla, zatı âlinize söz veremiyorum... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, ben tutumunuz hakkında söz istiyorum. Siz bir açık

lamada bulundunuz ve bana söz hakkı doğdu efendim. 
E. YILDIRIM AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, izin verir misiniz efendim? 
BAŞKAN — Sayın Başkan, zati âlinizin dünkü kararlarının isabeti konusunda, Başkan

lık, görüşlerini bildirmiştir. Başkanlık bir küldür ve sizin adınıza beyanlarda bulundum. Bu 
itibarla, şahsınızı müdafaaya ihtiyaç yok. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÖNERİLER (Devam) 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Hükümet Programmm görüşülmesi ve güven oylamastmn gündemdeki yeri ve konuşma süre
leri ile; 

8 ildeki olağanüstü halin 4 ay süre ile uzatûmasryla ilgili Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerine 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi (Devam) 

BAŞKAN — öneriyi tekrar okutuyorum: 
öneriler: 
1. — Hükümet programının görüşülmesi ve güvenoylamasının Gündemin özel Gündem

de Yer Alacak İşler kısmında yer alması ve programın okunması dahil bugünlerde başkaca ko
nuların görüşülmemesi. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — Daha önce 14.11.1989 Salı günü görüşüleceği Genel Kurula bildirilen ve 9.11.1989 

tarihli Gündemin sunuşlar kısmının 2 nci sırasında yer alan 8 ildeki olağanüstü halin 4 ay süre 
ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesi hariç olmak üzere; programın okun
ması, görüşülmesi ve güvenoylaması için ayrılacak günler dışındaki toplantı günlerinde Genel 
Kurulun çalışmalarının yapılmaması... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Baştan aşağı, yasaya aykırı. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hangi yetkiyi kullandınız? 
BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen efendim... 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3. — Hükümet programı üzerindeki görüşmelere saat 13.00'te başlanması; Hükümet ve 

siyasî parti grupları adına yapılacak konuşmaların birer saat, kişisel konuşmaların 20'şer da
kika olması; görüşmelerin devamına kadar verildiği takdirde ikinci defa yapılacak konuşmala
rın içtüzükteki süre ile sınırlandırılması; program üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasına 
kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bütün işleriniz hatalı ve aksak. 

V. — HÜKÜMET PROGRAMI 

1. — Başbakan Ytldtrtm Akbulut tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının okunması 

BAŞKAN — Hükümet programını okumak üzere, Sayın Başbakanı davet ediyorum. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Kâtip okusun, Sayın Başkan. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Kâtip Üyenin okuması lazım Sayın başkan, yanlış yapıyor

sunuz. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, siz kâtip üye değilsiniz; sunuşları Başkan de

ğil, kâtip üye okur efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Yanlış; çok yanlış!.. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan oraya otursun, oraya otursun... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, lütfen, kâtip üye okusun efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Başbakana hakaret ediyorsunuz... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Başbakana hakaret etmiyoruz, görevini hatırlatıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, size ceza veririm... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, gayemiz hakaret değil. Programı, Kâtip oku

malı efendim. 
BAŞKAN — Ceza veririm size... Başbakana hakaret ediyorsun.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizin tutumunuzun yanlış olduğunu söylüyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizin tutumunuzun yanlış olduğunu söylüyoruz, Sayın Baş

bakana hakaret etmiyoruz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Okuyun Sayın Başbakan... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz sizin tutumunuzun yanlış olduğunu söylüyoruz, Sayın 

Başbakana hakaret etmiyoruz; tutumunuzun, Başkanlığın tutumunun yanlış olduğunu söylü
yoruz. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Yanlış uygulama içindesiniz; bütün bunları, aldığınız 
karar gereği, Kâtip Üyenin okuması lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen oturun... Lütfen... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Söylediklerimizin Sayın Başbakanla ilgisi yok, Kâtip Üye

nin okuması lazım. (Gürültüler) , 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Okuyun Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin değerli üyeleri; Yüce Meclisi, Bakanlar Kurulu ve şahsım adına en derin saygılarım
la selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler, "Başkâtip, başkâtip" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan... Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — önümüzdeki dönemin milletimize ve 

memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanızı rica ediyorum. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Başbakan değil başkâtip o, başkâtip; Turgut Özal'ın başkâtibi... 
BAŞKAN — Gündemde, "Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından kurulan Bakanlar Ku

rulu programının okunması" denmektedir. O halde, Başbakanda bu programı okuyor. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Yok böyle bir şey! 
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BAŞKAN — Devam edin efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Başkâüp, başkâtip... 
BAŞKAN — Bu tutumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisini nerelere getirdi?.. Oralardan, 

"Hırsız Başbakan" diye bağırdığınız hadiseler bizleri nereye getirdi, biliyor musunuz?.. Bir Baş
bakana, koro halinde, "Kâtip Başbakan" demek gafletini göstermeyiniz lütfen. Bunlar Türki
ye Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına geçiyor. Lütfen... 

Buyurun Sayın Başbakan. 
AHMET ERSİN (İzmir) — (Kürsünün önüne gelerek) Sayın Başkan, bu program, Sayın 

Akbulut'un programı değil, özal'ın programıdır, (Elindeki "Hükümet Programı" kitapçığını 
Başkanlık Divanına doğru fırlatarak) kendisine iade ediyorum! (ANAP sıralarından "Yuhhl.." 
sesleri) 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Hayvan oğlu hayvan! 
BAŞKAN — Ne yapalım, milletvekilliği ödevini öğrenememiş, yeniden okula vermek la

zım, yeniden yazdırmak lazım... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, işte, biraz evvel... 
(Kapıların önünde toplanan SHP milletvekillerinden bazıları, ellerindeki "Hükümet 

Programı" kitapçığını Başkanlık Divanına doğru attılar) 
(ANAP sıralarından "Yuhh!.." sesleri) 
İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Terbiyesiz adamlar... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Terbiyesiz oğlu terbiyesizler!.. 
YILMAZ SANİOGLU (Ordu) — Siz sokağa gidin, sokağa... (SHP sıralarından "kes sesini" 

sesleri) 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sayın Başkan, ya otursunlar ya dışarı çıksınlar; Meclise 

ayıp oluyor. 
(SHP ve DYP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk ettiler) 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, devam edin efendim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) —S Kasım 1989 günü Sayın Cumhur

başkanı, yeni hükümeti kurma görevini şahsıma tevdi ettiler. 46 na Cumhuriyet Hükümetinin 
Başbakanı Sayın Turgut özal'ın, 31 Ekim 1989 tarihinde Cumhurbaşkanlığına seçilmesi mü
nasebetiyle, o tarihten bu yana yeni hükümetin teşkili konusunda meydana getirilmeye çalışı
lan tereddütleri izale etmek amacıyla, aynı gün Hükümet listesini Sayın Cumhurbaşkanına sun
dum. Liste kabul buyurulunca, 47 nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti teşekkül etti. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Anayasamızın 110 uncu maddesi gereğince, Hükümetimizin programını 
Yüce Heyetinize takdim etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmamın başında şu hususu bilhassa belirtmek 
istiyorum: 1983 yılı sonundan itibaren, altı yıldan beri iktidarda bulunan Partimizin hükümet 
programlan, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Ayrıca, Partimizin seçim be
yannamesi ve hükümet programı arasında da tam bir tutarlılık ve ayniyet vardır. Bu bakım
dan, Yüce Meclise takdim etmekte olduğum bu hükümet programı, tabiî olarak, devamı oldu
ğumuz geçmiş hükümet programına paralellik arz etmektedir. Ancak, son iki yılda meydana 
gelen değişiklikler ve gelişmeler dikkate alınarak, gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Takdir buyuracağınız gibi, siyasî hayatın en önemli unsurlarından biri, devamlılık ve is
tikrar ilkesidir. Biz Hükümet olarak, daha önceki Anavatan İktidarı dönemlerinin bütün icra
atlarının ve vaatlerinin takipçisi olacağız. 
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Değerli milletvekilleri, iktidarımız döneminde geride bıraktığımız yıllar, siyasî ve ekono
mik istikrann güçlendiği, sosyal problemlerin çözülerek hafiflediği; herkesin, yarınından emin 
ve geleceğe güvenle baktığı; demokrasinin, bütün kurumlarıyla yerleştiği; insan haklarına say
gının, büyük duyarlılık içerisinde sürdürüldüğü, ülke itibarının arttığı parlak bir dönem ol
muştur. 

Türkiye, Anavatan iktidarı döneminde, ekonomik alanda, dinamik ve çağdaş gelişmelere 
uygun bir kalkınma programı uygulamış ve temel sektörde önemli yatırımları ve gelişmeleri 
gerçekleştirmiştir. 

Türkiye, Anavatan İktidarıyla, tavizci ekonomik anlayışı terk edip, ekonomiyi, ülke im
kânlarına ve gerçekçi kaidelere göre yöneten bir anlayışa kavuşmuştur. 

Türkiye, Anavatan İktidarıyla, kavgasız, dövüşsüz, küskünlüğü ve kaprisi olmayan bir si
yasî dönem geçirmiş, sevgiye dayanan, uzlaşmacı, medenî ve seviyeli bir siyasî faaliyetin güzel 
örneklerini yaşamıştır. 

Sayın milletvekilleri, işte, Anavatan Partisinin ve Anavatan İktidarının diğerlerinden far
kı buradadır. 

Biraz evvel hep beraber bir hazin manzaraya şahit olduk. Anayasa gereği ve demokrasi 
gereği olarak seçilip, millete hizmet etmek üzere Mecliste kendilerine görev tevdi edilenleri, şu 
anda Meclisi terk etmiş olarak görüyorum. Bu, demokrasimiz için övünülecek bir husus değil
dir ve biraz evvel şurada sergilenen manzarada şunu iyice tespit ettik ki, fikren münakaşaya 
hazır değiller; kavgadan yanalar, bunalımdan yanalar, gerginlikten yanalar. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz, katiyen bu üsluba iltifat etmeyeceğiz. Biz, milletin hizme
tinde, barışçı, sevgiye dayanan bir politikayla, görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. 

Biraz evvel burada hukukî bir tartışma yapıldı. Görüşlere saygılıyız. Her türlü görüşü sü
kûnetle ve mantık çerçevesi içerisinde değerlendirerek bir karar vermemiz gerekir. Bu kararı, 
Yüce Meclisin Başkanlık Divanı verdi; ama, saygılı olmasını bilmek lazım. Bu, sizin düşünce
lerinize aykırı gelse dahi, Yüce Meclisin Başkanlık Divanının vermiş olduğu karara riayet, en 
demokratik bir davranış tarzı olmalıydı. Aksi takdirde, hükümet programlarını savurarak, yum
rukları havaya kaldırarak ve alabildiğine bağırarak, bir noktaya gelineceğini hiç zannetmiyo
rum. Zaten onun için de, bir noktaya gelemediler ve gelemeyecekler. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye, Anavatan İktidarıyla, sivil idare döneminde Anayasasını değiştirebilen, demok
rasinin geliştiği ve yerleştiği bir ülke hüviyetini kazanmıştır. 

Türkiye, Anavatan İktidarıyla, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını asgariye indirerek, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin kalkınmasına yönelik kalıcı temeller atmıştır. 

Türkiye, Anavatan İktidarıyla, dar gelirlilerin sorunlarını çözerek, insanını yuva sahibi 
yapacak, savunma sanayiini kuracak malî kaynakları bütçe dışından sağlamış, ülke potansiye
lini öncelikli hedeflere seferber etmeyi başarmıştır. 

Hulasa Türkiye, Anavatan İktidarıyla, ilim ve medeniyeti kucaklamış, ölçülü ve seviyeli 
bir siyasî anlayışla, daha ileri, daha güçlü ülke olma yolunda tarihî hamleler yapmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ilk Anavatan Hükümeti, kritik bir dönemde iktidar 
olmuştur. Buna rağmen, 6 Kasım 1983 seçiminden bu yana, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı 
olarak, demokratik sistem tam anlamıyla rayına oturtulmuştur. Avrupa tnsan Hakları Komis
yonuna ferdî müracaat hakkı tanınmıştır. Uzun yıllardan beri arzu edilen, ancak daha önce 
Türkiye'nin şartları dolayısıyla cesaret edilemeyen, Büyük Atatürk'ün muasır medeniyet sevi
yesi olarak hedef gösterdiği Avrupa Topluluğuna tam üyelik müracaatını yapmak bize nasip 
olmuş ve bu konuda gerekli çalışmalar ısrarla sürdürülmüştür. 

Kuruluşumuzun ilk gününden beri belirttiğimiz gibi, Anavatan Partisi, ülkemizin ve insa
nımızın yapısına uygun, milletimizin menfaatleri istikametinde birleştirici, hoşgörü ve uzlaş
mayı siyasetin hara sayan bir partidir. Bugün Türkiye'de rahat ve medenî bir tartışma ortamı 
mevcuttur; farklı düşüncelere ve siyasî görüşlere sahip olanlar, eskiye göre birbirlerine daha 
fazla hoşgörülüdür. Vatandaşlarımız, farklı görüşlere de sahip olsalar, dost ve kardeş olarak 
bir arada bulunmanın huzurunu yaşamaktadırlar. Bu ortamın meydana gelmesinde Anavatan 
Partisinin şüphesiz ki büyük rolü olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, 1980'lerin sonuna yaklaşırken, siyasî hayatımızdaki eğilimler, 1970'li 
yılların Türkiyesinden çok farklıdır. Milletimiz, vatandaşımız, aşırılıktan ve kavgadan hoşlan
mıyor. Hele bu gibi vasıflan kendisini idare etmeye talip olanlarda görmeyi hiç istemiyor. Ana
vatan Partisi olarak biz, daha başlangıçtan itibaren, barışı ve sevgiyi kendimize şiar edindik. 
İktidar olmayı kavgada değil, sevgide gördük. 

Seçim beyannamemizde şunu söylemiştik: 
"önümüzdeki dönemde en önemli meselelerimiz siyasî ve ekonomik istikrarın ve buna 

bağlı olarak huzur ve güvenin devam ettirilmesidir. Her şeyin başında ise, siyasî istikrar gel
mektedir. Bu da birlik, beraberlik içerisinde, birbirleriyle uyumlu bir siyasî kadronun tek başı
na iktidar olması ile mümkündür." 

Anavatan İktidarı dönemi, tarihimize siyasî istikrarın pekiştiği, demokrasinin geliştiği yıllar 
olarak geçecektir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet olarak, siyaseti, açık olmayan fikir ve tedbirlerin, ya
pılamayacak işlerin, yerine getirilemeyecek vaatlerin, sloganlardan ibaret programların itibar 
edildiği bir hizmet alanı olarak görmüyoruz. Sadece bize karşı olduklarını söyleyerek hizmete 
talip olanların hizmet vermelerinin mümkün olmadığına, herkesin neyi, nasıl yapacağını, kay
nağı nereden bulacağını açıkça ifade etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün ve yarın sorunları
mızın geçici tedbirlerle, kulağa hoş gelen sloganlarla çözülebileceğini sanmak, bilgisizlik de
ğilse gaflettir. Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, toplumumuz bu çeşit yaklaşımlara itibar 
etmemekte, muhteva ve tutarlılık aramaktadır. 

Anavatan İktidarı, Türkiye'nin meselelerine yepyeni bir bakış tarzı getirmiştir. Ekonomik 
ve sosyal meselelere getirdiğimiz çözümler geçmişten tamamıyla farklı olduğu gibi, bizatihi si
yasî meselelere yaklaşımımız, kavgadan uzak, uzlaşıcı ve yapıcıdır. 

Anavatan Partisinin TBMM'de yaptığı çalışmalar ve Hükümet icraatıyla, son altı yılda 
Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiği ortadadır. Türkiye büyük bir gelişme ve yapı değişikli
ği içindedir. Otuz-kırk yılda, hatta cumhuriyet süresince yapılamayan, yapılmasına cesaret da
hi edilemeyen ekonomik, sosyal ve idarî reformlar altı yıla sığdırılabilmiştir. İleri ve modern 
bir ekonomik sistemin hemen hemen bütün temel taşları yerli yerine oturtulmuş, rekabete da
yalı serbest pazar ekonomisini çalıştıracak şartlar sağlanmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, İktidarımızın son altı yıllık döneminde yaptıklarımız ve elde edi
len başlıca sonuçlar şöyledir: 

Kambiyo rejiminde köklü değişiklikler yapılmış, konvertibiliteye geçilmiş, döviz bulundur
mak suç unsuru olmaktan çıkarılmıştır. Altın dış ticareti serbest bırakılmıştır. Bugün ülkemiz, 
dünyanın en rahat kambiyo rejimlerinden birine sahiptir. 

Vergi sistemi modernleştirilmiştir. Yirmibeş yıldan beri sadece sözü edilen KDV uygula
maya konulmuş; Serbest Muhasebeci, Malî Müşavir, Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu çıkarıl
mıştır. 

Gümrükler bütünüyle gözden geçirilmiş, koruma makul nispetlere indirilmiş, Türkiye'yi 
dışarı açılmaya teşvik edecek şartlar getirilmiştir. 

Faizler serbest bırakılmıştır. 
Köprü, baraj gibi tesislerin gelir ortaklığı senetleri ile konut ve arsa sertifikası çıkarılarak 

gönüllü tasarruflar teşvik edilmiş, sermaye piyasası kurulmuştur. 
Yatırım, işletme ve dış ticareti kapsayan yeni bir entegre teşvik sistemi getirilmiştir. 
Toplu Konut Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu, Savunma Sanayiini Geliştirme Fonu, Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gibi genel bütçe dışında fonlar teşkil edilerek, önemli 
kaynak artırıcı tedbirler alınmıştır. Böylece, konut, baraj, köprü, enerji santralleri ve savunma 
sanayii yatırımlarında büyük hamleler başlatılmıştır. Sosyal Dayanışma Fonundan yüzbinlerce 
vatandaşımıza yardım yapılmaktadır. Atatürk Barajı, bu anlayış sayesinde, kısa dönemde bit
me noktasına gelmiştir. 

Dünyada ilk defa olarak Türkiye'de, altyapı projelerinde yap-işlet-devret modeli geliştiril
miş ve buna göre önemli projelerin anlaşması yapılmış, uygulamaya konulmuştur. 

Takip edilen ekonomik politikaların neticelerini en iyi şekilde gayri safi millî hâsıla, ihra
cat ve Türkiye'nin dış kredi itibarında görmekteyiz. 

Gayri safî millî hâsıla, 1984-1989 döneminde ortalama yüzde 5,2 artmıştır. 1979 yılında 
ihracatımız 2,2 milyar dolar iken, bunun yüzde 35'i sanayi malları idi. Bu yılki ihracatın ise 
12 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir; bunun ise yüzde 80'i sanayi mallandır. Türkiye, 
dünyanın en gelişmiş ülkelerine çok çeşitli sanayi malları ihraç eder hale gelmiştir. Nitekim, 
1989 yılında OECD ve AT ülkelerine yapılan ihracat yüzde 12 düzeyinde artmıştır. 

Türkiye, son altı yılda, kredi itibarı en süratli yükselen ülke olmuştur. 
Merkez Bankası rezervleri, 1983 yılında 1,2 milyar dolar iken, bugün 4,2 milyar dolara 

yükselmiştir. 
Tarımda önemli üretim artışları kaydedilmiştir. 1984-1988 döneminde tarımın ortalama ge

lişme hızı yüzde 4,6'dır ve bu hız plan hedefinin hayli üzerindedir. Bu yıl kuraklık nedeniyle 
tarım sektöründe yüzde 6,3 oranında düşüş beklenmektedir. 

41 baraj tamamlanmıştır. Bu sayı, yıl sonunda Sl'e ulaşacaktır. Halen 62 baraj inşa halin
dedir. Son altı yılda 700 bin hektar civarında alan sulamaya açılmıştır. Güneydoğu Anadolu 
Projesi bütün hızıyla devam etmektedir. Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli, muhtemelen 1991'de 
hizmete girecek, Harran Ovası sulanmaya başlanacaktır. 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevre yolları hizmete girmiştir. 
Toplu Konut Fonundan, 640 bin adet konut finanse edilmiştir. 
1983 yılında dış turizm gelirimiz 411 milyon dolar, yatak kapasitemiz ise 66 bin idi. Bu 

yıl sonunda yatak kapasitesi 160 bini bulacak, dış turizm geliri ise 2,6 milyar dolar civarında 
olacaktır. Halen, 257 bin yataklık turizm tesislerinin inşaatı devam etmektedir. 

— 342 .— 



T.B.M.M. B : 30 10. 11 . 1989 0 : 1 

Türkiye'nin çimento üretimi 1983'te 13,6 milyon ton, 1988'de 22,3 milyon tondur. Demir-
çelik üretimi ise, 1983'te 3,9 milyon ton, 1988'de 8 milyon tondur. 

Cumhuriyet süresince, 1983 sonuna kadar 24 bin 400 köye elektrik verilmesine mukabil, 
geçen beş yılda 36 bin 500 köy ve mezraya elektrik götürülmüş, birkaç köy dışında elektriksiz 
köy kalmamıştır. 

580 bin adet gecekondu ve imar affından faydalanan yapıya elektrik bağlanmıştır. 
1983 yılında 27,3 milyar kilovat/saat olan elektrik enerjisi üretiminin, 1989'da 52 milyar 

kilovat/saat olacağı beklenmektedir. 
Savunma sanayiinde önemli hamleler yapılmıştır. 
Haberleşmede büyük hamleler yapılmıştır. 1983 yılında toplam telefon hattı sayısı 1,9 mil

yon, bunun 1,6 milyonu otomatik idi; 1988'de ise toplam telefon sayısı 5,9 milyon ve bunun 
5,3 milyonu otomatiktir. 1983 sonunda 10 300 köyde telefon olmasına mukabil, 1988 yılı so
nunda 37 300 ünite telefona kavuşmuştur. Şehirler ve milletlerarası otomatik konuşma yapan 
köy sayısı 1983 yılında sadece 12 iken, 1989 yılında 30 bini aşacaktır. 

1983 yılında 42 500 adet olan otomobil üretimi, 1988 yılında 120 bin adete yükselmiştir. 
Yıllık fiilî yabana sermaye girişi 1983 yılında 46 milyon dolar iken, 1988 yılında 352 mil

yon dolara ulaşmıştır. 1989 yılında bu rakamın 450 milyon dolara ulaşması beklenmektedir. 
Havayolu ile taşınan yolcu sayısı 1983 yılında 2,2 milyon iken, 1989 yılında 4,5 milyona 

çıkmıştır. 
1983 yılında çoğu siyah beyaz olan televizyon sayısı 5,2 milyon iken, bu sayı 1989 yılında 

büyük bir bölümü renkli olmak üzere 10,2 milyona yükselmiştir. 
Tamamıyla renkli televizyon yayınına iktidarımız döneminde geçilmiş, ikinci ve üçüncü 

kanal televizyon yayım başlatılmış; aynca, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz için özel bir yayın 
kanalı devreye sokulmuştur. Televizyonun haftalık yayın saati 1983 yılında 37 saat iken, 1989'da 
213 saate yükselmiştir. 

1983'te, sosyal güvenlik kapsamındaki nüfusun toplam nüfusa oram yüzde 48,1 iken, 1989 
yılında bu oran yüzde 59.1'e ulaşmıştır. 

Konut sektöründe, 1983 yılında inşaat ruhsatı alan konut sayısı 169 bin iken, 1988'de 473 
bine ulaşmıştır, 

Okur yazar nüfusun oranı 1983 Yılında yüzde 76 iken, 1989 yılında yüzde 89'a yükselmiş
tir. 

Yükseköğrenimde yurt kapasitesi 1983 yılında 47 bin, 1989'da 131 bindir. Kredi verilen 
öğrenci sayısı 1983'te 29 bin, 1989'da 75 bindir. 

Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu çıkarılmış, uygulama başlatılmıştır. Çırakların mesle
kî eğitim süresince sigorta primleri devletçe ödenmektedir. 

Belediyelere önemli malî kaynaklar tahsis edilmiş ve bunların yetkileri artırılmıştır. 
4 ilçe il, 120 kasaba ilçe yapılmıştır. 
Gecekondu imar affı çıkarılmıştır. 
Bürokratik işlemlerde formaliteler azaltılmıştır. 
Mersin ve Antalya serbest bölgeleri açılmış, diğer iki bölgenin çalışmaları devam etmekte

dir. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önümüzdeki dönemde neler yapacağımızı belirtme

den önce, bazı temel konulardaki görüşlerimizi ifade etmek istiyorum. Devlet, başta vatanın 
ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması olmak üzere, adaletin temini, yurt savunması, 
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emniyet ve asayişin sağlanması, sosyal ve iktisadî faaliyetlerin ve hizmetlerin eft verimli bir şe
kilde yapılabilmesi maksadıyla gene millet tarafından kurulu müesseselerden meydana gelir. 

Devlet, millet için vardır; devletin millet ile bütünleşmesi esastır. 
Refahın tabana yayılması, fakirliğin ve işsizliğin ortadan kaldırılması gayesiyle, sosyal adalet, 

sosyal güvenlik ve sosyal yardımın düzenlenmesi ve sağlanması, sosyal hizmet ve faaliyetlerin 
tanzim, teşvik, yönlendirilmesi ve gereğinde doğrudan yapılması, devletin başlıca görevleri ara
sındadır. 

tktisadî faaliyetlerde devlet, genel olarak bütün millete hitap edecek altyapı mahiyetinde
ki hizmetlere yönelmelidir. Asıl olan, devletin zenginliği sonucu milletin zenginliği değil, mil
letin zenginliği sonucu devletin zengin olmasıdır. 

Devlet müesseselerinin kuruluşunda ve işleyişinde temel prensip, işlemlerin müessir, sü
ratli ve verimli bir şekilde yürütülmesidir. Bunun için, sistem, açık, basit ve kolayca anaşılır 
olmalıdır. Devlet kuruluşlarının hakikî ve hükmî şahıslarla ilişkilerinde itimat esas, şüphe is
tisnaidir. Sistemin işleyişinde iyiliğin ve faziletin hâkim kılınması, verimin geliştirilmesi hede
fimizdir. 

Değerli milletvekilleri, adalet mülkün temelidir. Adaletin temini ve dağıtımı, kişi hak ve 
hürriyetleriyle hukukun üstünlüğünün korunması devletin temel görevleri arasındadır. Adalet, 
hak ve hürriyetlerin teminatı olduğu kadar, hürriyetlerin kamu menfaatleri aleyhinde kullanıl
mamasının da teminatıdır. 

Kanun önünde eşitlik, esastır. Adaletin, vatandaşlar arasında herhangi bir ayrım yapıl
maksızın gerçekleştirilmesi, millî birlik ve beraberliğin tesisinde ve devlete güvenin temininde 
aslî unsurdur. 

Yargı organlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı esastır. 
Adalet süratle yerine getirilmeli, cezalar müessir ve caydırıcı olmalıdır. Geciken adalet, 

yerine gelmemiş adalettir. 
Adalet Bakanlığı ve yargı organlarının imkânlarının geliştirilmesi, sistemin modernizas

yonu, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kanunların, mahkemelerin yükünü azaltacak şekil
de gözden geçirilmesi hedefimizdir. 

Toplumun maddî ve manevî olarak yükselmesinde ve yücelmesinde temel unsur insandır. 
Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere 

sahiptir. 
tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ifadesini bulan bu hak ve hürriyetlerin sağlan

ması ve teminat altına alınması için, hukuka bağlı ve hukukun üstünlüğünü esas alan devlet 
nizamını temel şart görürüz. 

Avrupa tnsan Hakları Komisyonuna ferdî müracaat hakkının gerçekleştirilmesi bu açı
dan çok önemli bir adımdır. 

Muhterem milletvekilleri, millete en iyi hizmet verilebilmesi, devlet idaresinde milletin en 
iyi şekilde temsil edilebilmesi ancak demokratik sistem ile mümkün olabilir. 

Demokrasi, insan hak ve hürriyetlerine saygının en yüksek olduğu, insan hak ve hürriyet
lerinin en iyi şekilde korunduğu sistemdir. 

Temel vasıfları, adalet ve hukukun üstünlüğü olan demokratik sistem, insan şeref ve hay
siyetinin, söz, düşünce, kanaat, din ve vicdan hürriyetinin en güvenilir teminatıdır. 

Millet hâkimiyeti demokrasinin esasıdır. 
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Halkın serbest oyu ile seçilmiş üyelerden kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî ira
denin ve millet hâkimiyetinin en üst seviyede tecelli ettiği müessesedir. 

Siyasî partiler demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. İstikrarlı ve kuvvetli hü
kümet, devlet idaresinin müessir bir şekilde yürütülmesinin ilk ve en önemli şartıdır. 

Demokratik sistemi, insan hak ve hürriyetlerini zedelemeye, tahrip etmeye, ortadan kal
dırmaya yönelik her türlü hareketin karşısındayız. 

Demokratik düşünce ve haklara karşı olan her çeşit rejimi ve tasarrufu reddederiz. 
Sayın milletvekilleri, herkes, Anayasamızın teminatı altında vicdan, dinî inanç ve ibadet 

hürriyetine sahiptir. Laiklik, Türkiye Cumhuriyetinin en önemli unsurlarından biridir. 
Maddî ve manevî gelişmeyi birlikte sağlamanın zaruretine inanırız. 
Yüksek ahlak sahibi, dengeli bir nesil yetiştirilmesini teminen, devletin ilk ve ortaöğretim 

kurumlarında din kültürü ve ahlak öğretimi yapılması için gerekli tedbirlerin almasını zorunlu 
görürüz. 

Sayın milletvekilleri, sosyal ve iktisadî gelişmenin ahenkli, süratli, verimli olması, kaynak
ların en iyi şekilde değerlendirilmesi için planlamayı önemli görürüz. 

Hükümetimiz, katı ve dogmatik merkezî planlamanın tamamiyle dışında, demokratik ku
ruluşların ve fertlerin kabiliyetlerini ve teşebbüs güçlerini kullanmalarına ve geliştirilmesine imkân 
veren, düzenleyici, yönlendirici ve denge kurucu bir planlama anlayışına sahiptir. 

Değerli milletvekilleri, hükümetimiz, milliyetçi ve muhafazakar, sosyal adaletçi, rekabete 
dayalı serbest piyasa ekonomisini esas almaktadır. 

Milliyetçilik anlayışımız, Büyük Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda, hedefi çağdaş me
deniyet olan, devletin bağımsızlığını, milletimizin bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cum
huriyeti ve demokrasiyi koruyan bir muhtevaya sahiptir. 

Muhafazakârlık anlayışımız, millî, manevî ve ahlakî değerlerimize, kültürümüze, tarihi
mize, örf, âdet ve geleneklerimize bağlılığımızın ifadesidir, tyi olanın, güzel olanın, kıymetli 
olanın muhafazasıdır. İlerlemeye açık, modern, müreffeh, büyük ve kudretli bir Türkiye en 
büyük idealimizdir. 

Sosyal adaletçiyiz. Ülkemiz nimetlerinden herkesin hak ve adalet ölçüleri içerisinde istifa
de etmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak sosyal adalet anlayışımızın esasını teşkil eder. 
Bizim kıymet hükümlerimiz içinde, komşusu aç yatarken tok uyumak hoş görülmez. Kişinin, 
kendi nefsi için istediğini başkaları için de istemesi esastır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iktisadî gelişmenin hızlandırılması, sosyal dengenin 
iyileştirilmesi, fertlerin kabiliyet ve çalışmalarına göre gelişme arzulanmn teşvik edilmesi, gruplar 
arasındaki gelir dağılımı farklılıklarının pratik ölçüler içinde azaltılması, bölgeler arası geliş
mişlik farklılıklarının asgariye indirilmesi, fakirliğin kaldırılarak refahın yaygınlaştırılması, ik
tisadî gelişme politikamızın esaslarını teşkil eder. 

Toplumdaki çeşitli grup menfaatlerinin bir bütünün tamamlayıcı unsurları olduğuna, bun
ların ahenkli bir şekilde millî menfaatler çerçevesinde birbirleriyle telif edilebileceğine inanıyo
ruz. 

Ekonominin tabiî kanunları içinde gelişmesini sağlamak üzere, ülke menfaatleri doğrul
tusunda müdahale ve tahditlerin asgariye indirilerek, rekabet şartlarının hâkim kılındığı ser
best piyasa ekonomisinin uygulanması sistem tercihimizdir. Çünkü, ekonomide haksızlıkları 
ve haksız kazançları önlemenin, ülke kaynaklarım en verimli şekilde kullanmanın ancak bu 
sistem içerisinde mümkün olduğuna inanıyoruz. 
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Bu genel hedeflere erişilmesi için ilkeler şunlardır: 
Üretimin, verimliliğin artırılması ve ekonomide rasyonelliğin sağlanması; 
Tasarrufların, teşviki, tasarrufların ve kaynakların verimli ve süratli bir şekilde kullanı

mıyla, yatırım ve üretim artışlarının, istihdam imkânlarının geliştirilmesi; 
Dış ödemeler dengesinin istikrarlı çözüme kavuşturulması, ihracatın artırılarak millî gelir 

içindeki payının yükseltilmesi, dış müteahhitlik, taşımacılık, turizm gibi döviz kazandırıcı hiz
metlerin teşviki; 

Enflasyonun makul seviyelerde tutulması, fiyat istikrarının sağlanması; 
İktisat, maliye, para ve kredi politikalarında karar bütünlüğünün sağlanması ve uygula

manın ahenk içinde yürütülmesi; 
Karşılıklı menfaat dengesini esas alan bir anlayış içerisinde dış kaynaklardan faydalanıl

ması ve yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi. 

tktisadî gelişmeyi güvenli ve sürekli bir hale getirmek için devletin başlıca rolü istikrarın 
teminidir. Bu maksatla, yurt içinde emniyet ve güvenin sağlanması, yurdun savunulması, yurt 
içinde ve dışında memleketin ve vatandaşların haklarının korunması, adaletin en iyi şekilde 
tevzi devletin aslî görevleridir. 

tktisadî kalkınmada devletin esas fonksiyonu, tanzim edici, fertlerin ve kuruluşların ikti
sadî münasebetlerini düzenleyici, ihtilafların halli, iktisadî istikrarın sağlanmasına matuf sık 
sık değişmeyen kaideler koyması, engellerin kaldırılarak verimin yükseltilmesidir. 

tktisadî faaliyetlerde devlet, genel seviyede tanzim edici ve yönlendirici olmalı, detaylara 
müdahale etmemelidir. 

tktisadî faaliyetlerde devlet vatandaşın rakibi değil, aksine ona hizmet eden, gelişmesini 
kolaylaştıran bir yardımcıdır. 

tktisadî kalkınmada devletin doğrudan doğruya yürüteceği faaliyetler genel olarak bütün 
millete hizmet veren, esas itibariyle altyapı mahiyetindeki işlerin yapılmasıdır. 

Bütün milletin istifadesine açık olabilecek orman, su, maden, enerji gibi tabiî kaynaklar 
milletin varlığı olarak düşünülmelidir. 

Bahis konusu tabiî kaynaklar, geliştirme ve işletme hakları devletin koyacağı esaslar için
de fertlere veya fertlerin bir arada kuracakları teşebbüslere bırakılmalıdır. 

Devlet, sanayi ve ticarete ana prensip olarak girmemelidir. İstisnaî olarak geri kalmış böl
gelerde sınaî tesisler kurabilirse de, bu teşebbüsler kısa zamanda millete devredilmelidir. 

Sanayi, tarım ve ticarette mal ve hizmet üretiminin en süratli ve verimli şekilde yapılabil
mesi, fertlerin kabiliyetlerini ve teşebbüs güçlerini iktisadî gelişmenin temel unsuru sayan bir 
sistem içinde mümkün olabilir. Hür teşebbüsü meydana getiren ferdi işletmeleri, kooperatif 
ve şirketler sisteminin temel uygulama araçlarıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1980 öncesi alınan ve zamanında ödenemeyip ertele
nen DÇM'ler ve garantisiz ticarî borçların tamamı bu yıl ödenmiştir. Bu borçların kur riskleri
nin devlet üzerinde kalması dolayısıyla, emisyon ve enflasyon üzerindeki etkilerini takdirleri
nize bırakıyorum. Allaha çok şükür, ülkemiz, borçlarım zamanında ödeyebilen, uluslararası 
finansman piyasalarında kredi itibarı ola'n ülke konumuna gelmiştir. Gerek içerde ve gerekse 
dışarda kredi itibarını yükseltmek en önemli hedefimizdir. Bu yönde aldığımız ve alacağımız 
tedbirler şöyle özetlenebilir: 

35.2 milyar dolar eşdeğerindeki dış borç stokunun büyümesinin önlenmesi ve GSMH için
deki payının düşürülmesine çalışılacaktır. 
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tç borçlanmanın bütçe açığını karşılayacak oranlarda yapılması, devlet tahvili ve hazine 
bonolarının ihale yöntemine ilave olarak değişen faiz oranlı satışı teşvik edilecektir. 

Bütçe açıklarının finansmanında, Merkez Bankası kaynaklarına başvurulması mümkün 
olan en düşük düzeylerde tutulacaktır. 

Kamu giderlerinin azaltılması, vergi gelirlerinin artırılması ve bütçe dengesinin korunma
sı en büyük hedefimizdir. 

KİT'lerin rasyonel yönetime kavuşturulması için, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede gerekli değişiklikler yapılarak, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde serbest piyasa ekono
misine uyumu sağlanacaktır. 

Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu, Menkul Kıymetler Borsası, Bankalar Arası Para 
Piyasası, Bankalar Arası Döviz Piyasası, Hazine tahvil ve bonolarının arttırma ile satış siste
mi, faizlerin ve kurların serbest bırakılması, altın ve kıymetli taş ithal ve ihracının serbest bıra
kılması, yatırım fonlarının kurulması gibi modern sermaye piyasasını yakından ilgilendiren ku
rumlar kurulmuştur. 

Türk parası konvertibl hale getirilmiştir. Bu, bizim partimizin kuruluşunda tasarladığı ve 
kademe kademe kambiyo rejiminde yaptığı değişikliklerle gerçekleştirilmiştir. 

Artık vatandaşımız istediği kadar dövizi bankalardan alabilecek, istediği şekilde içeride 
ve dışarıda yine bankalar kanalıyla tasarruf edebilecektir. Uluslararası piyasalarda kote edil
miş hisse senetlerini ve Hazine tahvillerini alıp, satabilecektir. Aynı şekilde, yabancılar da ülke
mizde sermaye piyasasına kote edilmiş hisse senetlerini aracı kurumlar vasıtası ile alıp satabile
ceklerdir. 

Şirketlerimiz dış piyasalardan herhangi bir müsaadeye tabi olmaksızın kredi alabilmekte
dir. 

Bütün bu tedbirlere rağmen dövize talep artmamış, servet transferleri olmamış ve döviz 
fiyatları enflasyona göre yükselmemiştir. Bu, istikrarın ve vatandaşlarımızın Türk Lirası'na 
güvencinin göstergesidir. 

Altıncı Plan dönemi sonunda ihracatımızın 22.5 milyar dolara ve turizm gelirlerimizin brüt 
5.5 milyar dolara çıkarılması öngörülmüştür. Türkiye'nin ekonomide elde ettiği sonuçlar dış 
dünyada da takdir edilmektedir. Nitekim, kredi itibarımız 1979'da 93 ülke arasında 89'uncu 
sırada iken, 1989'da 122 ülke arasında 39 uncu sıraya yükselmiştir. 

Ekonomideki gelişmenin devam etmesi için rekabete dayalı serbest piyasa sistemini güç
lendirecek uygulamalar sürdürülecektir. 

Bu meyanda özelleştirme çalışmaları hızlandırılacak, devletin yeni ticarî ve sınaî yatırım
lara girmesi özel durumlar dışında sınırlandırılacaktır. 

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

1983'de GSMH'nın yüzde 16.2'si olan yurt içi tasarruflar, uygulanan faiz politikaları, ge
lir ortaklığı senedi gibi tasarruf artına tedbirlerle 1988 yılında bu rakam yüzde 26,1 olmuştur. 
GSMH artışını hızlandırarak işsizliği azaltmak politikası, ancak yurt içi tasarrufların artırıl
ması ile istikrarlı bir şekilde uygulanabilir. Bu bakımdan, tasarruf artırıcı uygulamalara de
vam edilecektir. 

Yatırımların dış tasarruflar, özellikle yabancı sermaye girişi ile artırılmasına devam edile
cektir. 1980 yılında 97 milyon dolarlık yabancı sermayeye izin verilmişken, 1988'de 825 milyon 
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dolarlık yabancı sermayeye izin verilmiştir. 1989 yılında 1 milyar doların geçileceği tahmin edil
mektedir. önümüzdeki dönem içerisinde yabancı sermayenin yılda bir milyar dolar seviyesine 
varacağı beklenmektedir. 

önümüzdeki dönemde; Kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve 
sermayeyi tabana yaymak için sermaye piyasasının geliştirilmesine daha fazla ağırlık verilecek
tir. 

Kamu yatırımlarının ağırlıklı olarak altyapıya yönlendirilmesini, verimliliğin artırılmasını 
ve sermayenin tabana yayılmasını kolaylaştırmak üzere, daha önce başlatmış olduğumuz KİT'
lerin özelleştirilmesi konusu önümüzdeki dönemin başlıca faaliyetleri arasında yer alacaktır. 

Küçük tasarruf sahibinin haklarını korumak amacıyla şeffaf muhasebe usulleri getirile
cek ve bunların denetimini yeminli malî müşavirler yapacaktır. 

Bankacılık sektörünün para kredi piyasasında gerçek fonksiyonuna kavuşması ve bu yolla 
kaynakların daha iyi kullanılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Bu münasebetle, Bankalar Kânunu ve bununla ilgili mevzuatta günün şartlarına uygun 
değişikliklerin yapılması, mevduat sigorta kurumunun kurulması, kredi limitlerinin ayarlan
ması ve kredi risklerinin azalmasını sağlayacak karşılık ayırmalarına imkân veren gerçekçi dü
zenlemeler yapılacaktır. 

Sigortacılık sektörünün geliştirilmesi ve halkımızın yaşam güvencesinin sağlanması için, 
zorunlu sigorta kapsamı genişletilecek, sigorta tarife sistemi daha rekabetçi çalışmaya imkân 
verecek şekilde yeniden düzenlenecektir. 

Bankacılık ve sigortacılığımızın AT'ye uyumu için gerekli hukukî düzenlemeler zaman ge
çirilmeden yapılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomide başlattığımız yapısal değişiklikler çok bü
yük bir nispette tamamlanmıştır, önümüzdeki dönemde dışa açılma daha tedrici olacaktır. Bu 
itibarla, uygulayacağımız tedbirlerle enflasyonu makul seviyelere mutlaka indireceğiz. 

Geçen dönemde memur ve işçinin net gelirinde artışın enflasyonun üzerinde olmasına dikkat 
edilmiştir. Nitekim, iktidara geldiğimiz 1983 yılından bu yana en düşük aylıklı devlet memuru
nun çıplak aylığı 13.8 kat, genel müdürün aylığı 19,2 kat artarken, aynı dönemde toptan eşya 
fiyatları 11.3 kat, tüketici fiyatları ise 13 kat artmıştır. 

Ayrıca, Anavatan iktidarı döneminde çalışanlarımıza vergi iadesi yapılmaya başlanmış, 
konut edinmelerini kolaylaştırmak amacıyla sağlanan kredilere ilave olarak, konut edindirme 
yardımı yapılmıştır. Yine, tasarrufların teşviki amacıyla çıkarılan kanunla çalışanlarımız, sağ
lanan devlet ve işveren katkısı ile tasarruf yapmaya özendirilmiş ve bunlara bu yolla önemli 
ölçüde kaynak transferi sağlayacak bir sistem getirilmiştir. Ücret sisteminde yapılan diğer dü
zenlemelerle, kamu görevlilerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapmaları 
önemli ölçüde özendirilmiştir. 

Diğer taraftan, 1989 yılında imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile kamu kesimi işçi ücretle
rinde yüzde 142'nin üzerinde net artışlar yapılarak, reel ücretlerin enflasyonun üzerinde sey
retmesi sağlanmış ve geçmiş yıllardaki kayıpları da giderilmiştir. 

Hükümetimiz, önümüzdeki dönemde de memur ve işçi gelirlerinin, enflasyonun üzerinde 
olmasını sağlayacak, satın alma gücünü artıracak tedbirleri alarak, gelir dağılımının bu kesim 
lehine daha da iyileştirilmesine gayret sarf edecektir. 
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Değerli milletvekilleri, ortadirek toplumumuzun en önemli kısmım teşkil eden işçi, me
mur, esnaf, sanatkâr, çiftçi ve emeklidir. Ortadirek için son altı yılda gerçekleştirdiğimiz ve 
gelir dağılımını düzeltici tedbirlerden bahsetmek istiyorum. 

öncelikle geçmişte gelir dağılımını haksız bir şekilde dar ve orta gelirli aleyhine çeviren 
faktörleri ortadan kaldırdık. 

Mevduat faizlerini serbest ve gerçekçi seviyeye çıkardık. Bugün, tasarruf mevduatının yüzde 
90'dan fazlası "ortadirek" dediğimiz kesimindir. Eğer, faizler gerçekçi veya serbest olmasaydı, 
her yıl ortadireğin hakkı olan bir kaç trilyon lira başka kesimlere kayacaktı. 

Döviz kurunu serbestçe belirleme sistemine geçtik. Her yıl, ithalatçılara trilyonlarca hak
sız kazanç sağlayan sabit kur sistemine son verdik. Turizmciye, nakliyeciye, yurt dışındaki işçi
ye, alın teriyle ihraç malı üreten işçiye, tarlasında ihraç malı üreten çiftçiye getirdiği dövizin 
gerçek değerini ödemekle haksız kazançlar önlenmiş, gelir dağılımı belirli ölçüde düzeltilmiş
tir. 

KİT mallarında sübvansiyonlar kaldırılmış, faturalı vergi iadesi getirilerek, ortadireğe ge
lir transferi yapılmıştır. 

Konut fonu ve konut edindirme yardımı, icraatımızın gelir dağılımını düzeltici diğer önemli 
uygulamalarıdır. Eskiden kaçakçıya ve başka kesimlere giden kaynaklar artık dar ve orta gelir
linin eline geçmektedir. Bu rakam, yılda 600 milyar lira civarına yükselmiştir. 

Geçmişte hiçbir teminatı olmayan, sağlık sigortası ve emeklilik sigortası kapsamında bu
lunmayan, 65 yaş maaşından yararlanamayan ve hiç kimsenin sahip çıkmadığı kitleye biz sa
hip çıktık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları sistemini kurduk. Sosyal adalet anlayı
şımız gereği, geçmişte hiçbir kimsenin sahip çıkamadığı insanlara biz sahip çıktık. 

Değerli milletvekilleri, gelir dağılımım dolaylı olarak düzelten tedbirlerin en önemlisi, alt
yapı konusunda yaptığımız hizmetlerdir. Temiz içme suyu, kanalizasyonu, elektriği, yolu, tele
fonu olmayan bir insan, gelir pastasından fazla pay alamaz. Son altı yılda altyapıda büyük 
gelişmeler sağladık. İnsanlarımız altı yıl öncesine göre çok daha iyi imkânlara kavuşmuşlardır. 
Bunlar dar ve orta gelirliye dolaylı olarak yapılan yardımlardır. 

Geçim sıkıntısı, gelişen, ihtiyaçtan artan, daha iyi yaşamak isteyen her toplumda hissedi
len bir durumdur, önemli olan, büyümenin devam etmesi, altyapının dengeli geliştirilmesi, 
sosyal programların müessir olmasıdır. 

Hükümetimiz, dar ve orta gelirli lehine gelir dağılımım makro ve mikro seviyede iyileşti
ren gerçekçi ve akıla politikalara taviz vermeden devam edecektir. 

Anavatan Partisi iktidarı döneminde, malî açıdan çok önemli malî reformlar yapılmış, 
verginin, kalkınmanın finansmanında temel unsur olmasına özen gösterilmiştir. Bu konudaki 
temel ilkemiz, az kazanandan az, çok kazanandan fazla vergi almaktır. Diğer bir ifade ile, her
kesin, Anayasamızın 73 üncü maddesi çerçevesinde kazancı oranında vergi vermesine ortam 
hazırlamaktır. Vergi sistemimiz yapılan düzenlemelerle çağdaş bir yapıya kavuşturulmuş, vergi 
sisteminin ekonomiyi yönetmede önemli bir araç olarak kullanılması imkân dahiline girmiştir. 

Vergilemede ana ilkelerimiz ve yaptıklarımız şöyle özetlenebilir: 
Pek çok kalkınmış ülkenin bile geçişte zorlandıktan Katma Değer Vergisi, rekor denilecek 

bir sürede uygulamaya konularak, büyük basan elde edilmiştir. Aynı şekilde meslek vergisi kal
dırılmış, yeniden değerleme daimî hale getirilmiş, Emlak Vergisi belediyelere ve özel idarelere 
devredilerek mahallî idarelerin güçlü hale getirilmelerine imkân sağlanmıştır. 
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Vergiler sayıca azaltılmış, basit, kolay ve anlaşılır hale getirilmiştir. Bunun yanında, va
tandaşın vergisini öderken, eziyet çekmemesi, kuyruklarda beklememesi için vergi idaresi, bil
gisayara geçmiştir, Şu anda tüm vergi gelirlerinin yüzde 80'i bilgisayarlı vergi daireleri tarafın
dan toplanmaktadır, önümüzdeki devrede, otomasyon yurt çapında tamamlanacaktır. Böyle
ce vergi idaresinin etkinliği artırılacak ve vatandaşlarımıza vergi dairelerinin daha çağdaş hiz
met sunması sağlanacaktır. 

Vergiler adil, genellikle herkesin kolaylıkla verebileceği nispette ayarlanmıştır. Geçmişte 
vergi nispetlerinin yüksek tutulması, devletin daha fazla vergi geliri sağlaması sonucunu do
ğurmadığı gibi, kaçağı zorlamış, ekonomik büyümeyi yavaşlatmıştır. Vergi nispetleri adil oldu
ğu zaman vergi tahsilatı artmakta, vergi kaçakları azalmaktadır. 

Vergi sistemi, kurumlaşmayı ve yatırımları teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarrufun ve yatırımların teşvikinde vergi muafiyet ve kolaylıklarını önemli bir araç olarak 
kullanmaya devam etmekte kararlıyız. 

Vergi ihtilaflarının asgarî hadde indirilmesinin ve vergi kaçaklarının azalmasını sağlayın 
tedbirler yanında, bir süre önce kabul edilen Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa süratle işlerlik kazandırılacaktır. Bu konuda 
yapılan çalışmalar son aşamaya gelmiştir. 

Yeni vergi ihdas edilmesi veya vergi oranlarının artırılması yerine, vergilemede yatay ve di
key adalet ilkeleri de dikkate alınarak vergi tabanının yaygınlaştırılması, vergi kayıp ve kaçağı
nın asgarî seviyeye indirilmesi ve tahsilattaki verimliliğin artırılabilmesi yolundaki gayretler sür
dürülecektir. 

AT'ye yapılan tam üyelik başvurusu gözönünde bulundurularak, başlamış olan vergi uyum 
çalışmaları süratle yürütülecek, bu konuda araştırma ve eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek
tir. 

Dışa açılma politikalarıyla uyumlu olarak, yabancı sermayenin ve ileri teknolojinin Tür
kiye'ye gelişini ve Türk müteşebbislerinin dışa açılmalarını teşvik etmek, ülkelerin vergi sis
temlerini yakınlaştırmak amacıyla, son yıllarda hız kazanan çifte vergilendirmeyi önleme an
laşmalarının yapılmasına Hükümetimiz döneminde de devam edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kalkınma, esas itibariyle, insan içindir. Vatandaşı
mızın hayat seviyesini yükseltici, meşakkatini azaltıcı yönde yapılan icraatlar bu gayeye hizmet 
eder. Hiç elektriği olmayan bir köye bağladığınız elektrik, o köyde geçmiş çağlarda kalmış in
sanımızı 20 nci asra getirmektedir. Daha önce kendi köyünden ve alıştığı hayat tarzından baş
ka bir şey bilmeyen köylümüz, renkli televizyonunun dünyaya açılan penceresinden, diğer in
sanların asfalt yollarda yürüdüklerini, içinde çeşmesi ve tuvaleti bulunan evlerde yaşadıkları
nı, vitrinleri dolu mağazalarda alışveriş yaptıklarını görecek ve benzerini köyünde görmek is
teyecektir. 

Köylerin durumunu düzeltmek için çok gayret sarfettik. Elde edilen neticeler çarpıcıdır. 
Son beş yılda köylerimizde 51 bin km. tesviye, 50 bin stabilize yol yapılmıştır. 1983 yılı 

itibariyle İİ 000 km. asfalt köy yolu olmasına mukabil, son beş yılda 16 bin km. köy yolu as
faltlanmıştır. Köy yollarında standart ve kalite, önemli ölçüde düzelmeye başlamıştır. 

1983 yılında kırsal alanda içme suyu bulunan ünite sayısı 38 bin iken, son beş yılda 
24 700 üniteye içme suyu götürülmüştür. 
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Cumhuriyetin ilk 60 yılında 10 bin köyümüze telefon götürülmüştür. Biz, beş yıl içerisin
de bu rakamı 37 binin üzerine çıkardık. Diğer bir deyimle, 60 senede yapılanın 3,6 katını S 
seneye sığdırdık. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili, şehirlerimizi modernleştirmek ve şehirde yaşayan va
tandaşlarımıza daha iyi hizmetler götürmek için, belediyelerimize büyük maddî imkânlar ak
tardık ve onlara bu görevlerini ifa etmek için yetki verdik. 

Başta içme suyu ve kanalizasyon olmak üzere, yeşil sahalar ve parklar, yollar ve pek çok 
altyapı hizmetleri yapılmaya başlanmıştır. 1983 yılında mahallî idare harcamalarının GSMH'ya 
oram yüzde 1,7'den 1988 yılında yüzde 3,2'ye çıkmıştır. 

Mahallî idarelere ek olarak, şehirlerimizde, başta TEK ve PTT olmak üzere, diğer kamu 
kuruluşları da insanımıza hizmet götürmek için seferber olmuşlardır. Şehirlerimiz ışıklandırıl
mış, elektriksiz mahallelere elektrik götürülmüş, programlı elektrik kesintileri tamamen berta
raf edilmiştir. 1983'te 7 000 MW civarında olan kurulu güç, 1988 yılı sonunda, 14 500 MW'ın 
üzerine çıkarılmıştır. Diğer bir deyimle, 60 yılda kurulan 7 000 MW güce, Anavatan iktidarı 
5 yıllık icraatında 7 500 MW kurulu gücü ilave etmiştir. Bu, her yıl Keban'ın 1,5 misli büyüklü
ğünde bir santralı devreye sokmakla eşdeğerdir. 

Sosyal ve iktisadî faydaları yönünden Güneydoğu Anadolu Projesini birinci öncelikli bir 
proje saydık ve kısa zamanda tamamlanabilmesi için gerekli bütün tedbirleri almayı millî bir 
görev kabul ettik. 

önümüzdeki devrede: 

Altyapı yatırımlarında Yap-tşlet-Devret modeline devam edilecektir. Diğer ülkelere de ör
nek olan bu modelle, devletin altyapı yatırımlarım takviye ederek, gelişmişlik seviyesini, ileri 
ülkeler seviyesine yaklaştırmaya çalışacağız. 

1983 yılında elektrik enerjisi üretimi 27.3 milyar kwh idi. 1989 yılında 52 milyar kwh'e 
ulaşacaktır. Aslında üretim kapasitemiz bunun hayli üzerindedir. Bulgaristan'dan elektrik it
hali durdurulmuş, Türkiye, elektrik ihraç edecek duruma gelmiştir. 1994 yılı hedefi 88 milyar 
kwh'tir. Yeni enerji tesisleri yanında trafolar ve enerji nakil hatlan ıslah edilecek; enerji, bol 
ve güvenilir olacaktır. 

Halen yapımına başlanmış bulunan 1 500 km. otoyol önümüzdeki dönemde tamamlana
cak, 1 500 km. yeni otoyola başlanacaktır. 

Büyük şehirlerimizdeki metro, hafif metro ve toplu taşıma hizmetleri, malî bakımdan des
teklenecektir. 

Başta Akdeniz sahilleri olmak üzere toplam, 100 milyon ton kapasitede yeni ve tevsi li
manlar yapılacaktır. 

Yurt içinde bütün önemli merkezlere hava ulaşımını sağlamak hedefimizdir. Turizmin ge
lişmesi ve milletlerarası hava ulaşımından daha fazla pay alabilmek için, mevcut hava alanları 
modernleştirilecek, tevsi edilecek, yenileri yapılacaktır. Milletlerarası uçak seferleri, ABD, Ja
ponya, Çin gibi ülkelere teşmil edilmiştir. Atatürk Hava Limanı açık hava limanı haline getiri
lecek, Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa'nın en hareketli hava limanı olacaktır. 

Bütün şehirlerin kanalizasyon şebekeleri önemli ölçüde bitirilmiş olacaktır. 
Şehirlerimizin havasını daha temiz tutmak ve enerji santrallarını beslemek yanında, kali

teli ve yüksek kalorili tabiî gazdan büyük ölçüde istifade edilecektir. Başta İstanbul, İzmit, Bursa, 
Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri ile Balıkesir, İzmir, Manisa olmak üzere çok sayıda şehri-
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mizin tabiî gazdan faydalanması çalışmalarının bir bölümü gerçekleştirilmiştir. 
Son altı yılda olduğu gibi, haberleşme ve bilgi naklinde elektronikteki gelişmeler en sıkı 

bir şekilde takip edilecek, yatınmlar bütün hızıyla sürdürülecektir. Telefonda hedefimiz 10 milyon 
hatta ulaşmak, her isteyene telefon verebilmektir. 

Bu yıl yayına başlayan TV kanallarına ilaveten, yeni TV kanalları devreye girecek, TV ya
yınlarını iyi seyredemeyen yörelere uydu kanalıyla kaliteli yayın yapma imkânı getirilecek, yer 
alıcı istasyonları yurt çapında yaygınlaştırılacaktır. 

Altyapısı oluşturulan modern haberleşme ve bilgi akımı sistemleri yurt çapında yaygınlaş
tırılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarım sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesienin sağ
lanabilmesi için, hedefimiz ve yaptıklarımız şöyle özetlenebilir: 

1984-1988 arasında tarımın ortalama gelişme hızı yüzde 4,6 olmuştur. Bu hız, plan hedef
lerinin üzerindedir. 

Tarım ürünleri destekleme politikasında, çiftçimizin alın terinin karşılığını vermeye, öde
meleri zamanında yapmaya gayret ettik. Destekleme fiyatlarını enflasyon hızının üzerinde tat
minkâr düzeylerde tuttuk, ödemeleri peşin ve daha kısa zamanda yaptık. Birçok üründe ilan 
ettiğimiz fiyatlara ek olarak, haftalık ve aylık ilave ödemeler getirdik. 

Tarımda başlıca hedefimiz, verimlilik, kalite ve modern üretim tekniklerienin uygulanma
sını sağlamaktır. 

Çiftçilerimizin ve tarımın desteklenmesi için T.C. Ziraat Bankası, tarım kredi kooperatif
leri ve diğer ziraî amaçlı finans kaynaklarından açılan krediler, enfsalyonda dikkate alınarak, 
reel olarak önemli ölçüde artırılmıştır. 

Tohumculukta ve hayvancılıkta, Cumhuriyet tarihimizin en önemli hamleleri yapılmıştır. 
Bugün, yerli yabancı 40'a yakın tohumculuk şirketi kurulmuş; üretilen vasıflı ve hibrit tohum
lar, Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığı gibi, Amerika dahil, ihracat da başlamıştır. Hayvancılık
ta, bilhassa süt sığırcılığını geliştirmek için 100 bin baş hayvanın ithal edilmesi hedef alınmış, 
bugüne kadar bunun 50 bin başa yakını getirtilerek çiftçilerimize dağıtılmıştır. 

Son beş yılda 700 bin hektar alan sulamaya açılmış olup, toprak ıslahı erozyon önleme 
ve toprak tahlili gibi konulara büyük ağırlık verilmiştir, önümüzdeki dönem GAP dahil, sula
mada büyük hamleler yapılacaktır. 

Soya, mısır, ayçiçeği, patates, hibrit sebzeler ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesine 
önem verilmiş, başta yüksek verimli tohumluklarla ve modern üretim teknikleriyle bu gibi ürün
lerin verimleri büyük ölçüde artırılmıştır. 

Ticarî gübreye yapılmakta olan sübvansiyon, bu yıl bir trilyon liraya yaklaşacaktır. Ziraî 
mücadele ve veteriner ilaçları ile süt ve belirli ürünlerin tohumluklarına yapılan destekler de
vam etmektedir. 

Ham ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatını artırmak için, çeşitli ürünler için çok yönlü teş
vik tedbirleri uygulanmaktadır. 

Tarım Reformu Kanunu çerçevesinde, reform bölgesi alanları dahilinde çiftçilerin toprak
landırılması ve verimliliklerinin artırılması için uygulamalar devam ettirilmektedir. 

Bu yıl karşılaştığımız son 50 yılın en şiddetli kuraklığına rağmen, ortaya çıkan buğday 
ve arpa tohumluk taleplerinin karşılanması için gereken bütün tedbirler alınmış, çiftçilerimizin 
tohumsuz kalmaması için bütün imkânlar seferber edilmiştir. Ayrıca, kuraklıktan yüzde 40 
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ve daha fazla zarar gören bütün çiftçilerimizin T.C. Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifle
rine S milyon liraya kadar olan borçları, faizsiz olarak bir yıl için ertelenmiştir. Yine, zarara 
uğramış çiftçilerimizin aynı kuruluşlara olan vadesi geçmiş, idarî ve kanunî takipteki 50 mil
yon liraya kadar olan kredi borçlan, uygun şartlarla taksitlendirilmiştir. 

Bu yıl yaşadığımız kuraklık karşısında herhangi bir sıkıntının olmaması için, 4 milyon 
tonu buğday ve 1,8 milyon tonu yem maddeleri olmak üzere toplam 6 milyon ton civarında 
gıda ve yem ürünleri ithalatı bağlantısı yapılmıştır. Bunun büyük bölümü gerçekleştirilmiş olup, 
kalan miktarı program dahilinde ithal edilmektedir. 

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, büyük ürün kayıplarına rağmen, hiçbir malın darlı
ğı veya yokluğu bahis konusu değildir. 

Türkiye, bu mikyastaki büyük bir ithalatı finanse etmek üzere, bir milyar doları rahatlık
la sağlayacak ekonomik güce ve itibara sahip olduğunu göstermiştir. 

Sayın milletvekilleri, milletimizin devlete emaneti olan ormanlarımızı, vasıf ve üretim yö
nünden ileri bir seviyeye çıkartmak için önemli adımlar atmış bulunuyoruz. Bu amaçla, Devlet 
ve orman köylüsü ilişkilerinin iyileştirilmesi için gerekli kanunî düzenlemeler yapılmış orman 
kadastrosu ve ağaçlandırma hizmetlerine öncelik verilmiştir. 

1984-1989 yılları arasında, toplam 700 bin hektar orman alanında ağaçlandırma yapılmış
tır. Orman kadastro ve mülkiyet çalışmalarına hız verilmiş, orman yangınlarıyla mücadele ve 
orman koruma faaliyetlerinde kayda değer gelişmeler sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, sanayileşme politikamızın hedefi, modern ve gelişmiş ülkelerin sa
nayileşme seviyesine erişmektir. 

Uzun yıllardan beri devam eden ithal ikamesi anlayışı terk edilmiş, ihracata dönük ve dünya 
sanayi ve ticaretine entegre olabilecek bir sanayileşme politikasına geçilmiştir. 

Kalite ve fiyat yönünden dünya pazarlarında rekabet edebilir mamulleri üretmeyi, buna 
mukabil rekabet edemeyeceğimiz mamul ve yan mamulleri ithal etmeyi sanayileşmede temel 
ilke kabul ediyoruz. 

Sanayimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için, döviz kurunun gerçekçi, gümrük hadleri
nin makul olması gerekir. 

Aşırı sübvansiyonlar, çok yüksek gümrük hadleri ve ithal yasaklamaları ile korunan bir 
yapıda, sanayiin sağlıklı gelişmesi mümkün-değildir. Son dört yıllık uygulama bu gerçeği doğ
rulamış, sınaî üretim artmış, yerli mallann kalitesi yükselmiş, ihracat imkânları önemli ölçüde 
genişlemiştir. 

1984-1988 döneminde sanayimiz ihracata dönük, dış piyasa şartlan ile rekabet edebilen 
köklü bir yapısal değişim içerisindedir. Bu dönemde sanayimizin ortalama yıllık gelişme hızı, 
yüzde 7,1 olmuştur. Sanayi malları ihracatı 1979 yılında 780 milyon dolar iken, 1988 yılında 
8,9 milyar dolara, yani 11 katına çıkmıştır. 

1990 yılında, Destekleme ve Fiyat İstikrar fonundan prim ödemeleri devam edecektir. Ül
kemizin taraf olduğu anlaşmalar dikkate alınarak, ihracatta doğrudan teşvikler yerine, uygu
lamaya başlanan kredi teşviklerine ağırlık verilecektir, ihracatçıya kredi desteğini artırmak ama
cıyla kurulmuş bulunan Eximbank kaynaklarının güçlendirilmesi sağlanacaktır. Teknoloji ve 
ihracat yönünden önemli görülen sanayilere özel teşvikler uygulanacak, ihracatın ve dış reka
betin etkisiyle üretim ve kalite yükselmeye devam edecektir. Tekstil, elektronik, savunma sana
yii ile ileri teknoloji kullanan alanlarda önemli gelişmeler olacaktır. Sanayi mallarının ihracat 
içerisindeki payı yükseltilecektir. 
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Sayın milletvekilleri, iktisadî ve sosyal bünyemizde, hizmet, üretim ve istikrar unsuru ola
rak esnaf ve sanatkârın önemli bir yeri vardır. Esnaf ve sanatkârlar, emek ve sermayenin bir
leştirici, teşebbüs gücünün gelişmesi için tabiî şartların mevcut olduğu meslekler topluluğudur. 

Esnaf ve sanatkâr için en önemli husus, işyeri sahibi olması ve makine teçhizat alımında 
gerekli desteğin teminidir. Bu maksatla, küçük sanayi sitelerinin daha hızlı bir şekilde tamam
lanmasına öncelik verilmiştir. 

1984 yılı öncesinde, 19 yılda, yaklaşık 25 bin işyeri yapılmıştı. Biz, 6 yılda bundan fazla 
işyeri yaptık. Halen 85 bin kadar yeni işyeri de inşa halindedir. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın ürettiği malların sadece yurt içinde değil, yurt dışında da pa-
zarlanabilmesi için gerekli teşvikler uygulanacak, teknik yardım, bilgi ve eğitim yönünden da
ha iyi hizmet veren danışma ve yardım birimleri geliştirilecek, bu maksatla esnaf ve sanatkâr 
kuruluşlarına gerekli yardım yapılacaktır. 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için ihtiyaç duyulan işyerleri ve alt yapı imkânları 
büyük ölçüde sağlanmış bulunduğundan, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de modern 
bilim ve teknolojik yeniliklerin küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde de uygulanmasını 
sağlamak büyük bir önem ve öncelik kazandığından, küçük sanayi siteleri ve organize sanayi 
bölgeleri gibi sanayi potansiyelinin bulunduğu yerlerde açılacak bu işletmelerin desteklenmesi 
ve geliştirilmesi için danışmanlık, ihtisas, eğitim, teknoloji geliştirme merkezleri ve enstitüleri, 
teknopark ve bilgi bankaları ile hizmet verecek (Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı) olan bir teşkilatın kurulmasına ilişkin kanun tasarısı hazırlan
mış ve Yüce Meclise arz edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, kalkın
mada öncelikli yörelerimizin geliştirilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azal
tılması, refahın yurt sathına dengeli yayılması, başlıca hedeflerimiz arasındadır. 

Anavatan Hükümetleri döneminde, kalkınmada öncelikli yörelerimizin makûs talihini yen
mek için önemli hamleler yapılmıştır. 

Son altı yılda enerji ve sulama barajları, belediye hizmetleri, bütün kasaba ve köylerin 
telefonu, köy elektrifikasyonu ve köy yollarında, daha-önce yapılan bütün işlerden fazlası ger
çekleştirilmiştir. Bu bölgelerde çalıştırılanların daha fazla ücret alması sağlanmış, çok sayıda 
lojman inşa edilmiştir. GAP Projesi içerisinde yer alan şehir, kasaba ve köylerimiz, 1990'Iardan 
itibaren tedricen Türkiye'nin tarım, sanayi ve ticaret sektörleri bakımından gelişmiş bölgeleri 
arasına girecektir. 

Değerli milletvekilleri, tüketicinin korunmasını sağlayacak unsurların başında, ticaret sek
törünün sağlıklı çalışması gelir. Bunun için de sağlam rekabet şartlarının oluşturulması, mal 
ve hizmet pazarlamasındaki bütün faaliyetlerin birbirini tamamlayıcı, sürekli ve güvenli olma
sı gerekir. Böylece tüketiciye her mevsimde kaliteli, yeterli ve istikrarlı fiyatla mal ve hizmet 
arz etmek mümkün olabilir. 

Ticaretin gelişmesine, bunun için de özellikle sağlıklı bir pazarlama zincirinin kurulması
na yönelik tedbirlere önem verilecektir. Her çeşit mal ve ürünün en iyi şekilde değerlendirile
bilmesi, bunların iç ve dış pazarlara zamanında ve yeterli miktarlarda verilebilmesi için tasnif, 
işleme, ambalajlama, depolama ve muhafaza tesislerinin kurulması desteklenecektir. -

Kara, deniz ve hava taşımacılığını, Türkiye'nin coğrafî avantajlarını da dikkate alarak, en 
iyi şekilde geliştirecek tedbirleri almaya devam edeceğiz. 
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Dış ülkelerde hizmet veren müteahhitlerimize, diğer ülkelerin de yaptığı gibi destek olduk. 
Müteahhitlerimizin dünya piyasasında daha güçlü hale gelmeleri için, verilen teşviklere devam 
edilecektir. 

İstanbul'u denizaşırı iş ve bankacılık merkezi yapmak için çalışma devam etmektedir. 
Değerli milletvekilleri, gelişme açısından, son altı yılda Türkiye net turizm geliri artışın

da, dünyada en başarüı ülke olmuştur. 1983 yılı sonunda 66 bin olan turistik yatak sayısı, 1989 
yılı sonunda 160 bine ulaşacaktır. Altına Plan dönemi sonunda bu rakamın 350 bine ulaşması 
beklenmektedir, önümüzdeki devrede hedefimiz, kaliteli ve gelir düzeyi yüksek yabancı turisti 
Türkiye'ye çekmektir. 

Bu hedeflere ulaşmak için; 
Eğitilmiş turizm personeli ile su, kanalizasyon, yol vb. gibi teknik altyapı hizmetlerinin 

yeterli düzeye çıkarılması, 
Büyük çoğunluğu kum-deniz-güneş turizmine hitap eden türdeki tesislere, termal-golf-

kültür-kamping-kış-kongre turizmi türündeki yeni tesislerle arz çeşitliği getirilmesi, 
Ülkenin belli yörelerine yoğunlaşmış olan turistik tesislerin potansiyel arz eden diğer böl

gelere de dengeli bir biçimde dağılımının gerçekleştirilmesi, 
Mevcut tesislerin yılın oniki ayı boyunca hizmet verebilecek niteliğe kavuşturulması ve yan 

harcamaları teşvik edici üniteler ilavesiyle doluluk oranları ve verimliliklerinin artırılması, 
Turistik tesis işletmeciliği geliştirilerek, küçük kapasiteli tesislerin ve aile işletmeciliğinin 

teşvik edilmesi, 
Turizm hizmetlerinin pazarlama ve tanıtımında özel ve kamu işbirliğinin teşvik edilmesi, 
Charter taşımacılığının geliştirilmesi ve yerli seyahat acentalarının tur operatörlüğüne teş

vik edilmesi, 
Atıl potansiyel olarak duran ikincil konutların turizme kazandırılması, 
Türk turizminin hitap ettiği ulusların pazar yelpazesinin, para harcayan türde turist gön

deren yeni pazar ülkelere doğru genişletilmesine ağırlık verilecektir. 
Değerli milletvekilleri, kalkınmada asıl hedef, sosyal gelişmenin sağlanmasıdır. 
Bütün ekonomik gelişmeler, sosyal gelişmelere paralel olarak gitmek mecburiyetindedir. 
Hedef olarak sosyal adaletin ve fırsat eşitliğinin sağlanması, bölgeler arası gelişmişlik fark

larının azaltılması, refahın yaygınlaştırılması, sosyal politikamızın temel unsurlarını meydana 
getirir. 

Sosyal gelişmenin sürekliliği ve gerekli kaynakların artan bir şekilde temini, iktisadî geliş
me ile yakından ilgilidir. Bu itibarla sosyal ve iktisadî gelişme arasındaki ahengin ve dengenin 
korunması önemlidir. 

Sosyal güvenlikte ana politikamız, nüfusun tümünü en kısa zamanda sosyal güvenlik şem
siyesi altına almaktır. Bu amaca ulaşmak için, bir yandan kapsam dışındaki gruplara sosyal 
güvenliğin götürülmesi, diğer yandan, halen bu hizmetlerden yararlananlara götürülen prog
ramların daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Tarım kesiminde halen 750 000 civannda 
olan sigortalı nüfusun, Hükümet dönemimiz içerisinde hızla artırılması, hedefimiz bulunmak
tadır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı içerisindeki sigortalılarımıza ve yurt dışında 
çalışan işçilerimize götürülmekte olan sosyal güvenlik hizmetlerinin kalitesini artırmak için, 
yasal düzenlemeler yanında, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi için idarî ve malî tedbir
lere de önem verilecektir. 
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Bu meyanda, emekli dul ve yetimlerimizin aylıklarını, enflasyondan etkilenmeyecek sevi
yede tutmak için sosyal güvenlik kuruluşlarının malî durumlarım da dikkate almak suretiyle 
ayarlayacağız. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık yardımları ve hizmetlerini, akılcı çözümler getirmek 
suretiyle en yüksek seviyeye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında Bağ-Kur sigortalı ve emek
lilerine götürmekte olduğumuz ve satın alma suretiyle uyguladığımız sağlık hizmetlerine önem 
vererek, halihazır sorunların çözümlenmesi için idarî ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilme
sine çalışacağız. 

Sosyal güvenlik fonlarım verimli ve güvenli alanlarda kullanmak suretiyle, hem millî eko
nomimize katkıda bulunmayı düşünüyoruz, hem de sosyal güvenlik yardım ve standartlarını 
yükseltmeyi amaçlıyoruz. 

Çalışma hayatımızın işçi, işveren ve devlet üçlüsünün uyum içerisinde ve birbirini tamam
layacak biçimde yürütülmesine özel bir önem atfediyoruz. Çalışma hayatım düzenlemek, çalı
şanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışanları korumak, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusun
da gelişmiş ülkelerin seviyesini hedeflemiş bulunuyoruz. Toplu pazarlık sisteminin bütün şart
ları ile yerleşmesi için azamî gayret sarf edeceğiz. 

Ev kadınlarının ve genç kızların istihdamı için başlatılmış bulunan hizmetlere hız verece
ğiz. Vasıfsız işgücünü ülke ekonomisinin ihtiyacı olan meslek dallarına yönlendirmek için, iş
gücü yetiştirme projelerine devam edeceğiz. 

Bu aşamada, toplumsal olarak korunması gereken sakatlara yönelik hizmetlerin koordi
nasyonu ve istihdamı hususlarına ayrı bir önem verilecek, eski hükümlülerin istihdam alanla
rında değerlendirilmesi temin edilmek suretiyle, topluma yararlı birer kişi olmaları sağlana
caktır. 

Hiçbir sosyal güvenlik sistemi içerisinde olmayıp muhtaç durumda bulunan vatandaşları
mıza sahip çıkmak maksadıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuş, 
bu fona bağlı olarak il ve ilçe merkezlerinde vakıflar çalışmaya başlamıştır. Bu şekilde yüzbin-
lerce vatandaşımıza yardım yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, aile, toplumun temelidir. 
Toplum hayatının ahenkli ve sağlam bir şekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin yetiş

tirilmesinde, ahlakın, millî ve manevî değerlerin korunmasında; aile yapımızın tabiî ve tarihî 
vasıfları olan, örf ve ananelerimiz ile perçinleşmiş bulunan, sevgi, saygı, feragat ve fedakârlı
ğın rolü her şeyin üzerindedir. Fert ve toplum seviyesinde sosyal güvenliğin ilk ve önemli temi
natı ailedir. 

Kadını, toplumumuzun ve aile müessesemizin en önemli unsuru olarak görüyoruz. Ka
dınlarımızın haklarının korunması ve ülkemizin gelişmesine daha fazla katkılarının sağlanma
sı hedefimizdir. 

Değerli milletvekilleri, önümüzdeki dönem eğitim ve öğretim, en fazla önem verdiğimiz 
konuların başında gelecektir. 

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, modern ve ileri Türkiye ide
aline, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî, manevî ve ahlakî değerlerimizi benimsemiş, 
bilgili, ilmî düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen medenî birer in
san olarak yetişmelerini millî eğitimin esası sayarız. 

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır. 
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öğretmen, eğitimin ve toplumun temel taşıdır. Bu mesleğin cazip hale getirilmesi için, özen
dirici tedbirler alınmasına devam edilecektir. 

Gelişmenin ve modernleşmenin temelindeki başlıca unsurlar, insan ve sistemdir, tnsanın 
emeği ve çalışması, her şeyin üzerindedir. 

Kalkınma, insanoğlunun işidir. İleri toplumlarda yetişmiş insamn, insan gücü kalitesinin, 
dünyanın en zengin tabiî kaynaklarından daha önemli olduğu gözlerimizin önündedir. 

Esas olan, herkesi bir meslek sahibi yapmaktır. Her şeyden önce, insamn kendine güven 
duymasının ilk şartı, meslek sahibi olmasıdır. 

İktisadî hayatımızdaki gelişmeler, her seviyede ihtisasa yönelik ve uygulamalı eğitim ve 
öğretime ağırlık verilmesienL gerektirmektedir. Son dört yılda, mevcut eğitim sistemi yanında 
çıraklık eğitimi ve beceri kursları ile belirli mesafeler alınmıştır. 

önümüzdeki dönemde ortaöğretimden, yüksekokul ve üniversiteye kadar esnek ve yön
lendirilmiş bir insan gücü planlamasına ağırlık verilecektir. 

Türkçe'nin doğru ve güzel konuşulması ve yazılması için gerekli bütün tedbirler alınacak
tır. 

Her seviyede eğitim ve öğretimde, başta televizyon ve bilgisayar olmak üzere, teknolojinin 
imkânlarından en ileri safhada istifade edilecektir. 

Herkese bir yabana lisan öğretmek hedefimizdir. 
Halk eğitimine süreklilik kazandırmak amacıyla, okul dışı eğitim ve kültür faaliyetlerinin 

geliştirilmesi, radyo ve televizyondan müessir bir şekilde faydalanılması için gereken yatırımla
rı tamamlayacağız. 

öğretmenlerin meslek içi eğitimine önem verilerek, devamlı gelişmeleri sağlanacaktır. 
Çok kanallı eğitim televizyonu, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim ve öğretiminde yardıma 

ve hızlandına bir araç olarak kullanılacaktır. 
Eğitim programlan, ders kitapları, eğitim araç ve gereçleri ile öğretim yöntem ve teknikle

rinin, bilim ve teknolojideki yeniliklere toplumumuzun ve insanımızuvdeğişen ihtiyaçlarına uygun 
olarak geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Bilgisayarlı, göze ve kulağa hitap eden modern eğitim sistemleri, okullarımızın en önemli 
eğitim araçları haline getirilecektir. Eğitim ve öğretimde başlatılan bilgisayar kullanımına hız
landırılarak devam edilecektir. 

îlk ve ortaöğretimde ikili öğrenimin kaldırılmasını, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltıl
masını hedef alıyoruz. 

3308 sayılı Kanunla kurumsal bir yapıya kavuşturulan çıraklık ve meslek eğitiminin geliş
tirilerek yaygınlaştırılmasına devam edilecektir. 

Yükseköğretim kuruluşlarımızda müspet ilimler, sosyal ve manevî ilimler ile birlikte teo
rik ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilmesini; bu kuruluşlarımızın 
sınaî, iktisadî, sosyal ve diğer konularda pratik araştırma ve geliştirmeye yönelmelerini teşvik 
için gerekli tedbirlerin alınmasını faydalı görmekteyiz. 

Bugüne kadar yapılan uygulamalar ve sonuçları değerlendirerek, YÖK Kanunu günün şart
larına göre değiştirilecektir. 

Değerli milletvekilleri, millî kültürümüz, kalkınma, çağdaşlaşma ve dışa açılma çalışma
larının özünü oluşturacaktır. Hür düşünce, ilmî zihniyet, araştırma ruhu, gelişme heyecanı, 
metotlu çalışma ve tasarruf alışkanlığı gibi çağdaşlaşmanın temeli olan unsurlann toplumu
muzda yaygınlaşmasını sağalamak için, kültürümüzün kaynaklarından yararlanmak hedeflen-
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mistir. Bu hedeflere, millî kültürden hareketle varılabileceğine inanıyoruz. 
Millî kültürün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kalkınma politikalarının temel ilkeleri

nin başında gelecektir. 
Millî ve manevî değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde, millî bütünlüğün ve daya- -

nışmanın sağlamlaştırılmasında temel unsur, kültürümüzün araştırılması ve tanıtılmasıdır. Böy
lece, millî kültür, gelecek nesillere de zenginleştirilerek intikal ettirilmiş olacaktır. 

Kültür ve sanat, millî değerlerin korunmasında ve gelişmesinde olduğu kadar, milletlera
rası münasebetlerde de yakınlaşma ve dayanışmanın temel unsurudur. Dünya barışının köprü
sü, kültürel alışveriş olacaktır. 

Avrupa Topluluğu ile bütünleşme dönemi içinde ortaya çıkması muhtemel kültürel müna
sebetlerin alacağı yeni boyutlar göz önünde bulundurulacak ve kültürümüzün Topluluk ülke
lerine tanıtılmasına özen gösterilecektir. 

Türk film sanayiinin geliştirilmesi konusunda devletçe her türlü destek sağlanacaktır. 
Fikir ve sanat eseri sahiplerinin haklarının korunmasına ve devletçe desteklenmesine de

vam edilecektir. 
Eski yapı ve eserlerin korunması ve yaşatılması, tarihimize ve kültürümüze bir saygının 

ifadesi olarak devam edecek, bu konuda ülke bütününde "koruma kültürünün" yayılması için 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

Eski eser .kaçakçılığının önlenebilmesi için, gerekli her türlü tedbir alınarak, çeşitli yollar
la yurt dışına kaçırılan eski eserlerin Türkiye'ye geri getirilebilmesi için çalışmalara devam edi
lecektir, 

Kütüphane hizmetlerinin daha verimli ve ülke çapında dengeli bir şekilde yaygınlaştırıl
ması için yeni tedbirler geliştirilecektir 

Okuma zevk ve alışkanlığının yaygınlaştırılması için gerekli araştırmalar yapılarak, yeni 
eserler ortaya koyacak kabiliyetli kişilerin keşfedilmesi, yönlendirilmesi, özendirilmesi ve des
teklenmesi hususunda çalışmalar sürdürülecektir. 

Arşiv belgelerinin korunması, tasnif edilmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması sağla
nacaktır. 

Türk edebiyatını ve sanatını dünyada tanıtmak için, yazarlarımızın eserleri yabancı diller
de yayınlanacak, bilim.ve kültür yayınlarının yaygınlaştırılması daha da hızlandırılacaktır. Türk-
tslâm eserleri öncelikli olmak üzere, kültür varlıklarının korunması, bakımı, onarımı ve resto
rasyonuna ağırlık verilecektir. 

Milletimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli rolü olan edebiyat, müzik, resim, folk
lor, sinema, tiyatro ve diğer sanat dallarının geliştirilmesi kültür ve sanat politikamızın ana 
hedefidir. 

Opera, bale ve orkestra çalışmalarında çağdaş bir yaklaşımla millî kültür birikimimizden 
yararlanılacak, tiyatro çalışmalarında yerli eserlere ağırlık verilecektir. 

özel tiyatroların devlet tarafından desteklenmesi hamlesi artırılarak devam edecektir. 
'Değerli milletvekilleri, önümüzdeki dönemde sağlık hizmetlerine büyük önem vereceğiz. 
Sağlık hizmetlerinden bütün vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak he

defimizdir. 
Bu hedefe ulaşmak üzere, öngördüğümüz tedbirlerin büyük bir bölümü, bir süre önce çı

kardığımız Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu içinde yer almaktadır. 
önümüzdeki dönemde: 
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Sağlık hizmetlerinin, vasıflı, güvenilir, kolay erişilebilir, formaliteden uzak ve yurda den
geli bir şekilde yayılması esastır; bunun için, zorlayıcı değil, teşvik edici tedbirler uygulanacak
tır. 

Hastane, sağlık ocağı ve sağlık evi sayısı arttırılacak, sağlık tesislerimiz daha modern alet, 
makine ve araçlarla teçhiz edilmeye devam edilecektir. 

Devlet, Sosyal Sigortalar Kurumu, üniversite ve diğer kamu kuruluşlarının hastaneleri ara
sında işbirliği imkânlarının artırılarak, birbirlerini takviye eden bir anlayışla çalışmaları sağla
nacaktır. 

Bütün vatandaşlarımızın sağlık sigortasına kavuşturulmasını, herkesin istediği hastane
den faydalanmasını sağlayacak bir sistemin kurulmasını hedef aldık. 

Devletin yapacağı hizmet ve faaliyetlere ilaveten özel sağlık müesseselerinin kurulmasını 
teşvik ediyoruz. Bilhassa bu alanda sağlık turizmine de ağırlık vererek, ülkemizde en modern 
sağlık merkezlerinin kurulmasına yardımcı olacağız. 

Aile hekimliği sistemine geçilerek, hastanın kendi doktorunu seçme imkânı getirilecek, 
böylece gereksiz yere hastane hastane dolaşma problemi ortadan kalkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, sendika kurma, toplu sözleşme, grev hakkı ve lokavt, hür demok
ratik nizamda çalışma hayatını düzenleyen temel unsurlardır. Çalışma hayatının adil, istikrarlı 
bir sistem içinde yürütülmesi, sosyal ve iktisadî gelişmede başlıca hedefimizdir. Bu maksatla, 
millî şartlara uygun olarak tedbirler alınacak, gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Millî ekonomimiz yönünden, verimliliği ve çalışmayı teşvik edici esasların uygulanması 
gerekmektedir. 

İşçi ve işverenin aynı gaye için çalışması, karşılıklı hak ve görevlerin adil esaslara bağlan
ması mücadele ve kavga yerine, meseleleri görüşerek anlaşma yolunun tercih edilmesi, hedef 
olmalıdır. Bu hedef istikametinde gayret gösterildiği takdirde, vatanperver ve sağduyulu işçi 
ve işverenlerimizin, iş barışının idamesinde ve dolayısıyla sosyal ve iktisadî gelişmemizde daha 
faydalı olacaklarına inanıyoruz. 

Ücretin işe ve verimliliğe göre tespitini eşit işe eşit ücret verilmesini, sosyal adalet anlayışı
mızın icabı sayarız. 

işçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbir
lerin alınmasını ve bu hususun etkin bir şekilde devlet denetimine tabi tutulmasını gerekli gör
mekteyiz. 

işçilerimizin meslekî ve teknik yönden gelişmeleri ve vasıflı işçi yetiştirilmesi bakımından 
işbaşında eğitim, kurs ve seminerler düzenlenmesi konusunda önemli çalışmalar yapılmış ve 
yapılmaya devam edilmektedir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin ekonomik ve sosyal problemlerinin çözümü, her çeşit hak ve 
menfaatlarının korunması, yurt dışında büyüyen çocuklarımızın millî ve manevî değerlerimi
ze, vatan ve milletimize bağlılıklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmayı önemli bir gö
rev telakki ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, gençliğimizi, vatan ve milletin birlik ve bütünlüğünü müdrik, örf 
ve ananelerimize saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilgili, medenî, hoşgörülü birer 
insan olarak yetiştirmeyi amaçlamktayız. 

Gençlerimizin ruh, fikir ve beden yönünden mükemmel şekilde gelişmelerini sağlamak he
defimizdir. Bu maksatla formal eğitim ve öğretime ilaveten, okul içinde ve okul dışında fikir, 
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kültür ve sanat, spor ve folklor faaliyetlerinin yapılmasına imkân verecek modern tesislerin 
kurulması öncelik taşımaktadır. 

Orta ve yükseköğrenim yapmış gençlerimizin meslek hayatına intibakının kolaylaştırılması 
ve başarılarının artırılması için önceden çalışma ve tatbikat imkânlarına kavuşturulmaları önem
lidir. 

Burs ve yurt şartlarının iyileştirilmesi, gençliğin boş zamanlarını en faydalı şekilde değer
lendirmelerini sağlayıcı imkân ve faaliyetlerin desteklenmesi için çok önemli adımlar attık. 

Değerli milletvekilleri, çevreyi ve tabiatı koruma, Hükümetimizin önem verdiği bir konu
dur. Doğal, fizikî ve sosyal çevrenin korunarak sürekli bir ekonomik kalkınmanın sağlanması 
gereklidir. Ekolojik değerlerin korunması ile ekonomik kalkınma bir bütündür. 

Şehirleşmenin ve sanayileşmenin getirdiği hava ve su kirlenmesienin azaltılması için ısıt
mada iyi kaliteli yakıt kullanılması ve sınaî tesislerin artıklarının antılması gerekmektedir. Bu 
maksatla, şehirlerde ısıtma için kaliteli kömür ithaline başlanmış ve büyük şehirlerimizin bazı
larında tabiî gaz kullanılması için projeler yapılmıştır. 

Yeni yapılan sınaî tesislerin çevreyi kirletmeyecek şekilde kurulmasını, halen çevreyi kirle
ten tesislerin de belirli bir süre içinde lüzumlu arıtma tesislerini yapmalarını sağlayacak tedbir
ler alınacaktır. 

Değerli milletvekilleri, kamu hizmetlerinin süratli, etkili, verimli bir şekilde yürütülmesi, 
kamu idaresinin temel prensibidir. Hedefimiz, kamu hizmetlerinin vatandaşa en iyi şekilde gö
türülmesini sağlamaktır. 

önümüzdeki dönemde: 
Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesine paralel olarak il, ilçe ve büyük şehir sayısı belirli esaslar 

dahilinde artırılacaktır. 
Belediye ve köy kanunları değiştirilerek mahallî idarelerin daha da güçlenmesi temin edi

lecektir. 
Teftiş ve denetim sistemi yeni bir anlayışla düzenlenecektir. 
Değerli milletvekilleri, iktidarımız döneminde bu esaslardan hareketle, kamu idaresi bü

tünüyle gözden geçirilmiş, köklü şekilde değiştirilmiş ve bürokratik işlemler her kademede as
gariye indirilerek bir idarî reform gerçekleştirilmiştir. 

tdarî reform çalışmaları çerçevesinde bir kadro reformu uygulaması da başarılmıştır. Bu 
düzenleme sonucunda: 

Devletin kadroları tespit edilerek kanuna, bağlanmış. 
Kadro unvan standardizasyonu geliştirilerek, 8 000'den fazla kadro unvanı 900'e indiril

miş ve basitleştirilmiş. 
Kadro tespit ve talepleri, iş analizi ve ölçümlerine dayandırılmış, keyfi kadrolaşmaya son 

verilmiş ve yeni kadroların ancak kanunla alınabileceği esası getirilmiştir. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; adalet mülkün temelidir. 
Hukukun üstünlüğüne saygılı ve hukuk devleti esaslarına bağlı olmak vazgeçilemeyecek ' 

ilkelerdir. 
Yargı organlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı esastır. 
Hükümetimiz, adaletin temini ve tevziini, vatandaşlar arasında hiçbir ayırım yapılmadan 

gerçekleşmesinin sağlanmasını temel görevleri arasında görmektedir. 
Yargının artan iş yükünü dengelemek, adaletin tecellisindeki gecikmeleri en aza indirmek 

amacımızdır. 
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Adalet hizmetlerinin bir bütünlük içinde ele alınması, yargı organlarının imkânlarının ar
tırılması, çalışma şartlarının düzeltilmesi faaliyetlerine devam edilmesi hedefimizdir. 

Ceza infaz kurumlarının daha modern bir yapıya kavuşturulması, ıslah faaliyetlerine ağırlık 
verilmesi, cezaevlerindeki atıl işgücünün değerlendirilmesi ve meslek edindirme faaliyetlerine 
hız kazandırılması düşüncesindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, hükümetimiz bürokrasinin devamlı olarak azaltılmasında me
mura ve vatandaşa itimadı esas almaktadır. 

Bürokrasinin azaltılması ve kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması için uyguladığımız 
ve uygulamaya devam edeceğimiz tedbirler şunlardır: 

Devletin vatandaş ile ilişkilerinde itimat esastır. Vatandaşın devletine güven duyması için, 
devletin memuruna, memurun vatandaşa itimat etmesi şarttır. Bunun için de beyana güvenin 
esas alınması, aksi görüldüğü takdirde müeyyide uygulanması gerekmektedir. 

Bürokratik işlemleri kısa zamanda asgariye indirmek maksadıyla genel bir yetki kanunu 
çıkarılmıştır. Bürokratik işlemlerin en fazla ve en gereksiz olduğu alanlardan başlamak üzere, 
ilgili kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve tebliğlerde gerekli değişiklikler yapılmaktadır. 

Devlet idaresi, yetki ve sorumluluğun ahenkli bir şekilde paylaşıldığı bir karar ve uygula
ma sistemi içerisinde başarılı olabilir. Kararların daima en üst noktalarda teşekkül ettiği bir 
sevk ve idare sisteminin etkili ve verimli olması düşünülemez. Bu itibarla Bakanlar Kurulu ka
rarları doğrudan Hükümet sorumluluğunu gerektiren hallere inhisar ettirilerek, sadece ilgili 
ve sorumlu bakanlar ÜeBaşbakamn imzalayacağı ikili veya üçlü karar mekanizması geliştirile
cektir. Aynı anlayışla bakan onayı asgariye indirilerek, konuların önemine göre müsteşar, ge
nel müdür, daire başkanı ve diğer seviyelerde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere yetki ve so
rumluluklar yeniden tespit edilecek, taşra kuruluşlarının yetkileri artırılacaktır. 

Son altı yılda nüfus işleri, adalet, emniyet, millî eğitim, vergi idaresi ve daha pek çok ka
mu kuruluşu bilgisayara geçmiştir. Bunun sonucu, işlemler hızlanmış, bekleme süreleri tama
men kalkmış veya büyük ölçüde azaltılmıştır, önümüzdeki dönemde vergi idaresi tamamen 
bilgisayara geçecek, bütün bakanlıklarda etkili ve verimli çalışacak şekilde bilgisayar yardımıyla 
otomasyon projeleri başlatılacaktır. 

Ehliyet, pasport, nüfus dahil, çok çeşitli alanlarda bürokratik işlemler, formaliteler basit
leştirilmiştir. 

Bürokrasi, kırtasiyecilik ve formalitelerle mücadele programına devam edilecek, bu konu
da kamu personelinin eğitilmesi ve programın vatandaşa tanıtılması sağlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ülkede huzur, asayiş ve güvenin temini, vatandaşın can ve mal em-
niyetienin sağlanması, devletin ilk ve aslî görevidir. Bu görev yerine getirilmeden devletin varlı
ğından bahsedilemez. 

Huzur ve güvenin sağlam ve kalıcı tamellere oturtulması, siyasî, iktisadî ve sosyal politi
kaların bir bütünlük içinde uygulanmasına, birbiriyle ahenkli, dengeli yürütülmesine bağlıdır. 

Huzur ve güvenin bedeli demokratik nizamdan, insan hak ve hürriyetlerinden vazgeçmek 
değildir. 

Son otuz yıllık tecrübeler göstermişteki, devlet otoritesinin zayıflaması, ülke ekonomisi
nin kötüye gitmesi, sosyal dengesizliklerin artması, huzur ve güvenin bozulmasında ana sebep
leri teşkil etmiştir. 
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Huzur ve güveni sarsan olayların başında anarşi ve terör gelmektedir. Anarşi ve terör ba
sit bir zabıta olayı değildir, devlete karşı gelme olayıdır. Bu yüzden de devletin bütün organla
rının ortak sorumluluğu altındadır. Yasama, yürütme ve yargı organlarının; iktidarıyla, muha
lefetiyle, bütün siyasî partilerin; işçisiyle, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle milletin bütün fertle
rinin üzerine düşen görevler vardır. 

Huzur ve güvenin sağlanmasında aldığımız ve öngördüğümüz başlıca tedbirler şunlardır: 
Bölgeler arası gelişmişlik farklarının asgarîye indirilmesi amacıyla, başta doğu ve güney

doğu olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. 
Sosyal adalet anlayışımızın gereği olarak, orta direğin güçlendirilmesini, zaman içerisinde 

millî gelirin daha adil dağılımım sağlamak temel politikamızdır. 
Çocuklarımızı ve gençlerimizi, millî ve ahlakî değerlerimizi benimsemiş, Atatürk ilke ve 

inkılaplarına bağlı, bilgili, Türkiye'nin meselelerinin ancak millî birlik ve dayanışma ile, ilmî 
ve akılcı yaklaşımlarla, gayret ve fedakârlıkla çözülebileceğine inanan, medenî, hoşgörülü bi
rer insan olarak yetiştirmeliyiz. 

Anarşi, terör, bölücülük ve aşırı cereyanlarla sürekli ve etkili bir şekilde mücadele edil
mektedir. Bunun için, güvenlik kuvvetlerimizin kadrosu artırılarak, modern imkân ve araçlar
la donatılmış, eğitim ve öğretime ağırlık verilerek, ücret ve sosyal imkânları hizmetin önemine 
uygun bir seviyeye çıkarılmıştır. 

Güneydoğu Anadolu'daki birkaç ilimiz dışında, ülkede huzur ve güven sağlanmıştır. Anarşik 
faaliyetlerin devam ettiği bu illerimizde ise, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tesis edilerek, emni
yet ve güvenlik kuvvetlerinin ahenk ve uyum içerisinde çalışmaları temin edilmiştir. Bölge Va
liliğine önemli yetkiler verilerek, hadiselerin üzerine ciddîyetle gidilmiş ve gidilecektir. 

Emniyet ve asayişin tesisi için toplumun ihtiyaç duyduğu kanunî düzenlemeler yapılmış
tır. İhtiyaca göre yeni düzenlemeler yapılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türk Milletinin bağrından çıkan ve güvenliğimizin teminatı olan 
Silahlı Kuvvetlerimizi güçlendirmek ve ihtiyaçlarını sağlamak için, her türlü gayret gösterile
cek ve bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır. 

Silahlı Kuvvetlerin, dışa bağımlılığım azaltmak ve savunmamızı yeterli hale getirebilmek 
amacıyla, savunma sanayiinin geliştirilmesine öncelik verilecek ve bu konudaki gayret ve ça
balarımız artırılacaktır. 

Hükümetimiz, savunma sanayiinin kurulmasına, geliştirilmesine büyük önem vermekte
dir. önceki ANAP Hükümeti zamanında çıkarılan 3238 sayılı Kanun çerçevesinde başlatılmış 
olan çalışmalarımız devam ettirilecektir. Ele alınan savunma sanayii projeleri, gecikmeye mey
dan verilmeksizin gerçekleştirilecektir. Savunma Sanayii Destekleme Fonunun daha da güç
lenmesi ve gelirlerinin artırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurunu teşkil eden personelin yurt içinde ve dışın
da, daha iyi eğitilmesi ve yetiştirilmesi için gerekli imkânlar sağlanacaktır. 

Türkiye'nin giderek artan nüfusunu dikkate alarak, halihazırda uygulanmakta olan çeşit
li asker alma sistemlerinin, günün şartlarına uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalar hız
landırılacaktır. 

Anavatan İktidarı, Kasım 1985 tarihinde Yüce Meclisten geçirdiği kanunla uygulamaya 
konulan yeni savunma sanayi politikası ile, bu alanda da köklü bir reform yapmıştır. Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun, yerli imkânlarla modern teknolojilerin bir araya geti-

— 362 — 



T.B.M.M. B : 30 10. 11 . 1989 0 : 1 

rilerek daha ekonomik bir yolla gerçekleştirilmesi hedef alınmıştır. Bu hedefi gerçekleştirmek 
üzere yeni bir organizasyon, önemli bir kaynak ve süratli işleyen bir karar mekanizması oluştu
rulmuştur. 

Üçbuçuk yıllık bir zaman içinde modern savunma sanayiinin kurulması hususunda temel 
çalışmalar tamamlanmış ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik önemli projeler ele 
alınmıştır. 

Zırhlı muharebe aracı ve F-16 elektronik harp üretim projeleri yatırım aşamasına gelmiş
tir. Haberleşme, radar, hafif nakliye uçağı projeleri karar aşamasına gelmiştir. Helikopter, al
çak irtifa hava savunma füze sistemi, çok namlulu roket sistemi ve mayın avlama gemisi proje
leri de gelecek yılda sonuçladırılacaktır. 

Bu projelerin üretime geçmesi ile Türkiye sadece silah üreticisi ülke olmaktan kurtulacak 
ve hem alan, hem satan ülke haline gelecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tüm Cumhuriyet Hükümetleri gibi, Hükümetimizin 
de dış politikasının esasını büyük Atatürk'ün vaz ettiği "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi teş
kil edecektir. 

Devletimizin dış politikasında daima göz önünde bulundurduğu güvenilirlik, ahde vefa, 
uluslararası barış ve istikrarın korunması ve güçlendirilmesi için faal çaba göstermek gibi te
mel ilkeler çerçevesinde, ulusal çıkarlarımızın kararlılıkla ve en etkin şekilde korunması, Hü
kümetimizin dış politika alanındaki birinci hedefidir. 

' Hükümetimiz, dış politikamızın ana hedeflerini belirlerken, bundan önceki dönemlerde 
de olduğu gibi, iktisadî gelişmişlik düzeyimizin yükseltilmesine ve millî savunmamızın güçlen
dirilmesine özel bir öncelik verme kararlılığındadır. 

Mensubu bulunduğumuz Batı dünyası ile ilişkilerimizde, gerek savunma ihtiyaçlarımızın, 
gerek iktisadî çıkarlarımızın en iyi şekilde karşılanması yönünde, tüm Anavatan hükümetle
rince takip edilen aktif politikayı titizlikle sürdüreceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dünyamız, hızlı ve önemli gelişmeler arz eden bir 
değişim süreci içinde bulunmaktadır. Doğu-Batı ilişkilerindeki yumuşama ve bazı Doğu Avru
pa ülkelerinde izlenen demokratikleşme hamleleri, uluslararası istikrarın korunması, barışın 
güçlendirilmesi, küresel boyutta işbirliğinin pekiştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hususunda tüm 
ülkelere önemli görevler ve sorumluluklar yüklenmektedir. 

Hükümetimiz, silahların kontrolü dahil, Doğu-Batı ilişkilerinin her alanda etkin bir rol 
oynamaya devam edecektir, önümüzdeki dönem, üyesi olduğumuz NATO ittifakı açısından 
da ayrı bir önem taşımaktadır. Doğu-Batı ilişkilerinin bugün ulaştığı aşama, NATO'nun ka
rarlı tutumunun bir sonucudur. Hükümetimiz, NATO içinde, başta güvenlik olmak üzere, tüm 
konularda aktif ve etkili bir rol oynamayı sürdürecektir. 

Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimiz, Hükümetimizin programında ayrıcalıklı bir yer işgal 
etmektedir. Avrupa Topluluğunda hak ettiği yeri almaya kararlı olan Türkiye, Avrupa Toplulu
ğuna tam üyelik başvurusunun olumlu biçimde sonuçlanması için gerekli çabaları, karşılıklı 
çıkarlarımızın dengelenmesini sağlayacak bir anlayışla sürdürecektir. Esasen, siyasî, ekonomik 
ve sosyal alanlarda ülkemizde son altı yıl içinde gerçekleştirilen hamleler sayesinde, Avrupa 
Topluluğuna tam üyelik için gerekli zemini oluşturma yönünde önemli bir mesafe katedilmiş 
olduğu bir vakıadır. Bu yöndeki çabalar, Hükümetimiz döneminde de her alanda azimle sür
dürülecektir. 
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ABD ile dostluk ve ittifak ilişkilerimizi, karşılıklı çıkarlara hizmet edecek bir tarzda daha 
da geliştirmek arzusundayız. Bu çerçevede, ABD yetkililerinin de, yabancı unsurları tatmin gay
retlerinin Türk-Amerikan ilişkilerine tahmil edeceği yükün ve yapacağı olumsuz etkilerin bi
zim kadar bilincinde olduklarına inanıyoruz. 

Hükümetimiz, İslam ülkeleriyle tarihî ve kültürel bağlara dayanan yakın dostluk ve işbir
liği ilişkilerini daha da geliştirmeye kararlıdır. 

Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışın tesisinin, ancak İsrail'in 1967 savaşında işgal ettiği 
topraklardan geri çekilmesi, Filistinlilerin meşru haklarının tanınması ve ayrıca bölgedeki tüm 
ülkelerin tanınmış ve güvenli sınırlara sahip olmaları ile gerçekleşebileceğine olan inancımızı 
korumaktayız. Ortadoğu meselesinin bütün taraftarıyla diyalog halinde bulunan Türkiye, Fi
listin Devletinin ilanını izleyen dönemde hızlanan barışçı çözüm arayışlarını yakından ve dik
katle takip etmeye devam edecek ve bu yöndeki arayışlara katkıda bulunmaya hazır olacaktır. 

Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleri ile, egemenlik, bağımsızlık, hak eşitliği, toprak 
bütünlüğüne saygı ve iç işlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirmeyi; özel
likle ekonomik ve ticarî alanda mevcut geniş işbirliği potansiyelini azami ölçüde değerlendir
meyi amaçlamaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlığının içine 
düşürüldüğü elim durum ve bunun yol açtığı sonuçlara, ikili ve uluslararası anlaşmalarla, çağ
daş normlara uygun, yapıcı ve ileri görüşlü bir yaklaşımla çözüm getirilmesinin temini, Hükü
metimizin en önemli bir dış politika amacı olmaya devam edecektir. İnsanın en yüce değer ol
duğu anlayışının artık evrensel boyutta kabul gördüğü günümüzde, bu meselenin halledilme
den kapanmayacağı aşikârdır. Tüm insanlık âleminin vicdanını rahatsız ettiği bilinen ve hiçbir 
emele hizmet etmeyeceğinin anlaşılmış olduğunu umduğumuz bu insanî sorunun, daha fazla 
zaman kaybedilmeksizin kapsamlı bir çözüme kavuşturulması halinde oluşacak müspet zeminde, 
1984 yılına kadar iyi komşuluk ve çok yönlü işbirliği ilişkilerine başarılı bir örnek teşkil eden 
Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin ihya olunabileceğine ve böylelikle Balkan ülkeleri arasında ger
çekleştirilmesi hedeflenen çok taraflı işbirliğinin de kuvveden fiile çıkarılabilmesi yolunda en 
önemli bir engelin aşılabileceğine inanmaktayız. 

Komşularımızdan başlayarak, çevremizde bir barış ve işbirliği kuşağı oluşturmak, samimî 
arzumuzdur. 

Hükümetimiz, Türk Milleti gibi, Yunan Milletinin de Ege'nin iki yakası arasında dostluk 
ilişkilerinin pekiştirilmesini dilediğine içtenlikle inanmaktadır, tyi komşuluğun ve aynı ittifaka 
mensubiyetin tabiî bir gereği olarak, Yunanistan'la aramızda kurulan diyalogu korumak ve kar
şılıklı yarar sağlayacak şekilde ileri götürebilmek amacındayız. Ülkelerimiz arasında mevcut 
çeşitli meselelerin, ancak gerçekçilik ve ileri görüşlülüğün güvenilir zemininde yürütülecek ciddî 
müzakerelerle çözümlenebileceğine inanmaktayız. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mevcut ilişkilerimize özel önem atfeden Hükümeti
miz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet görevinin, Kıbrıs ihtilafının, adadaki iki 
tarafın rızasına dayalı bir çözüme kavuşturulabilmesi için tek geçerli çerçeve olduğuna inan
maktadır. Kıbrıs Türk tarafının bugüne kadar sabırla izlediği yapıcı tutum; Hükümetimizce, 
kararlılıkla desteklenecektir. 

Hükümetimiz, 21 inci Yüzyılın bir "Pasifik Çağı" olacağı yolundaki projeksiyonlar da 
göz önünde bulundurularak, Doğu ve Güneydoğu Asya ve Latin Amerika ülkeleriyle son yıl-
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larda hız kazandırılan ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek üzere çaba harcayacaktır. Keza, 
son yıllarda Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizde sağlanan dinamizmin devamına önem vereceğiz. 

Hükümetimizin, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarının en iyi şekilde 
korunması gayretlerini titizlikle sürdüreceği de tabiidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de son altı yılın en önemli özelliği istikrar
dır. 

Biz Anavatan İktidarı olarak şimdiye kadar siyaseti, uzlaşma, müsamaha içinde, kavgasız 
olarak götürmek için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmeyi, 
memleket sevgimizin, millî menfaatlanmızın tabiî bir icabı sayıyoruz. Şunu ısrarla belirtmek 
istiyorum ki; Türkiye'de siyasî ve sosyal istikrarın muhafazası ve güçlendirilmesi için siyasî partiler 
yanında, çeşitli kurum ve kuruluşların ve bütün vatandaşlarımızın üzerine düşen görevler var
dır. Herkesin kendi üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğine olan inancımı 
ifade etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye süratle değişmekte, gelişmektedir. Herşey 1980 ve ön
cesinden çok farklıdır. Yönetim sivilleşmiş, sıkıyönetim kalkmıştır. Demokrasi bütün müesse
seleriyle yürüdüktedir. Ülke hızla kalkınmakta, işsizlik sorunu tedricen azalmaktadır. Türki
ye'nin itibar grafiği yüksektir. Ortadoğu'nun en güçlü ve istikrarlı ülkesidir. 

Ekonomik ve sosyal bakımdan sürekli gelişen, dinamik, modern ve demokrasinin kökleş-
tiği, her yönüyle gittikçe dışarıya daha fazla açılan, dış ilişkileri artan, Avrupa Topluluğuna 
tam üye olmaya karar vermiş ve bunun müracaatını yapmış Türkiye'nin gelişmesini hızla de
vam ettirebilmesi için başlattığımız ekonomik ve sosyal programın istikrarlı bir şekilde uygu
lanması gerekmektedir. Bu mümkün olduğu takdirde, asrın sonunda Türkiye ileri sanayi ülke
leri arasına katılabilecektir. 

Hükümet programımız toplumun bütün kesimlerini kucaklamaktadır. Köyde, kasabada, 
şehirde veya gecekonduda oturan fakir, zengin, ortahalli, programımız ve tatbikatımız içerisin
de kendi yerini görebilecektir. Dünyanın, Türkiye'nin ve insanlarımızın sürekli bir değişiklik 
içerisinde olduğunu biliyoruz. Biz, değişmenin ilerisindeyiz ve Türkiye'yi çağdaş, dinamik ve 
modern, demokrasinin bütün müesseseleri ile yerleşmesine çalışan bir toplum haline getirme
ye gayret ediyoruz. Bu itibarla da yeniliklere açık bir partiyiz. 

Bir taraftan kendi millî ve manevî kıymet hükümlerimizi muhafaza ederek Ortadoğu ve 
Batı dünyası arasındaki yerimizi daha da müessir hale getirirken, diğer taraftan, Batı dünyası
na entegre olabilmenin gerektirdiği olgun, müsamahakâr, insan haklarına saygılı, düşünce, din 
vicdan ve teşebbüs hürriyetine inanan, kavgasız bir düşünce ortamının oluşması için başlattı
ğımız politikayı sürdürmeye kararlıyız. 

Anavatan îktidan, Türkiye'yi ileri ve modern, daha güçlü ve itibarlı bir ülke haline getir
meye azimlidir, kararlıdır. Memleketin meselelerini de, çözümünü de biliyoruz. 

Şimdiye kadar yapamayacağımız işleri vaadetmedik. 1992 yılına kadar yapabileceklerimi
zi taahhüt ediyoruz. 

Sayın Başkan, Yüce Meclis'in değerli üyeleri; Hükümet programımızı takdim etmiş bulu
nuyorum. Yüce Meclisin itimadına mazhar olduğumuz takdirde; bu itimada layık olabilmek 
için Hükümet programımızı en iyi şekilde uygulamak için bütün gücümüzle çalışacağız; halka 
hizmeti hakka hizmet bileceğiz. 

önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalarda en büyük desteği yüce milletimizin tem
silcisi olan siz kıymetli milletvekillerinden alacağız. 
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Hükümetimizin, milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'dan diliyor ve hepinizi en de
rin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar "Bravo" 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hükümet programı okunmuştur. 
Anayasanın 110 ve tçtüzüğün 105 inci maddeleri gereğince, Bakanlar Kurulu programı üze

rindeki görüşmelerin, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra yapılması öngö
rülmektedir. Buna göre, program Üzerindeki görüşmeler 13 Kasım 1989 Pazartesi günü yapıla
caktır. 

Bu itibarla, Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmeleri yapmak için, 13 Kasım 1989 
Pazartesi günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18,32 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neiavn'in, Sakarya iline doğal gaz getirilip getirilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve TaVti Kaynaklar Bakamndan sorusu ve Devlet Bakam İlhan Aşktn'tn yazûı cevabı (7/905) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin Kurt tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Soru: 
Sakarya'ya çok yakın olan izmit'e getirilmesi düşünülen Doğalgaz Boru Hattı projesinin 

Sakarya vilayetine getirilip getirilmeyeceği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: 03-10/2-02-3116 9.11.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 18.10.1989 gün ve 7/905-3464/16501 sayılı yazısı. 
Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim'in Sakarya iline doğal gaz getirilip getirilmeye

ceğine ilişkin yönelttiği yazılı soru önergesine cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 
Malkoçlar'dan Ankara'ya kadar uzanan Doğal Gaz Boru Hattı Malkoclar-Kırklareli-

Lüleburgaz-Ambarü-Pendik-Bursa-Eskişehir-Bozöyük-Ankara güzergâhını takip etmektedir. Do
ğal gaz halen Ankara ilinde ve güzergâh boyunca sanayi kuruluşlarında kullanılmaktadır. 

Ana iletim hattı dışında kalan Adapazarı'nın da doğal gaz iletim hattına bağlanabilme 
imkânlarının araştırılması amacıyla Haziran 1988'de Köseköy'den K. Ereğli'ye kadar uzana
cak bir hat için detay pazar araştırmaları başlatılmış ve Adapazarı, Düzce, Köseköy'den 
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K. Ereğlisi'ne kadar uzanan bölgedeki muhtemel sınai doğal gaz talebine cevap verecek Köseköy-
K. Ereğlisi bağlantı hattı için yapılacak yatınmın ön ekonomik değerlendirmeleri yapılmış ve 
pazar araştırmalannın pozitif çıkmasıyla, Adapazarı'm da iletim hattına bağlayacak hat için 
ana mühendislik çalışmaları Ağustos 1989'da ihale edilmiştir. Detay Mühendislik çalışmaları
nın neticesi 1990 Mayıs'ın da alınacaktır. 

Ana mühendislik çalışmalarının neticesine göre Adapazarı'm da içine alarak K. Ereğli Demir 
Çelik Fabrikalarına kadar uzanacak hattın yapımına ve yapım terminine karar verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
tlhan Aşkın 

Devlet Bakam 

2. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet işleri Başkanlığıncayaytmlanan Sahih-i Bu
hari Muhtasarı Tkrid-i Sarih Thcemesi ve Şerhi adh eserde kadmlarla ilgili olarak yeraldtğt iddia edilen 
bazı hükümlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Saffet Sert'in yazık cevabı (7/912) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam sayın Saffet Sert tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını saygılarımla talep ederim. 5.10.1989 

Cüneyt Canver 
Adana 

Türkiye Cumhuriyetinin Anayasal organlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
yayınladığı 12 ciltlik Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi adh bir yapıt 
vardır ve bu yapıtın 9 uncu baskısı yapılmıştır. Yapıtın çeşitli bölümlerinde kadınlarla ilgili hü
kümler yer almıştır. Bu hükümlerden bazıları şöyledir: 

"İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldir" 
"Kadınlar aklen ve dinen eksik yaratıklardır" 
"Uğursuzluk üç şeyde vardır: Karı'da ev'de ve at'da." 
"Namazı kat'eden şeyler köpek, eşek, domuz ve kadındır" 
"Kadınlar arasında saliha kadın yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir" 
"Benden sonra erkekler için kadından zararlı bir fitne bırakmadım" 
"Bana cehennem halkı gösterildi, çoğunluğu kadınlardı." 
"Kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar." 
"Kadın eğe kemiği gibidir, onu doğrultmak istersen kırarsın, onu kendi haline bırak ve 

eğriliğiyle ondan faydalanmaya bak." 
"Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler o sebeble ki Allah erkekleri kadınlara üstün kıl

mıştır, kadınlar erkeklerin elinde hürriyetlerini terketmişlerdir, eğer erkek tepeden tırnağa ce
rahat olsa, kadın da dili ile yalasa yine de erkeğin hakkını ödeyemez." 

"Elin zinası, el temasıdır. Her kim yabana bir kadının elini tutar onunla tokalaşırsa, kı
yamet gününde onun iki avucuna ateş konur, birinizin başına.demirden bir şişin vurulması, 
onun kendisine helâl olmayan bir kadınla tokalaşmasından daha hayırlıdır." 

Sorular: 
1. Bütün bunlar doğru ve geçerli değilse, Diyanet İşleri Başkanlığı niçin, kadınları aşağı

layan küçülten ve erkeğin yanında zavallı kılan hükümlerin yayılmasına aracılık eder, açıklar 
mısınız? 
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2. Diyanet tşleri Başkanlığının bu yayınları karşısında vatandaşlar kadınların bugünkü 
çağdaş konumlarına mı yoksa bu yayınlardaki konumlarına mı itibar edeceklerdir? Diyanet 
tşleri Başkanlığı hangisine itibar etmektedir? Açıklar mısınız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: 03-8/2-02-2893 9.11.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 20.10.1989 gün ve 7/912-3410/16289 sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ilişiğinde alınan Adana Milletvekili Cüneyt Canver'e ait yazılı önergede "Sahih-i 
Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi" isimli Diyanet tşleri Başkanlığının ya
yınladığı 12 ciltlik eserin çeşitli bölümlerinde kadınlarla ilgili bazı hükümlerin yer aldığı ileri 
sürülmekte ve bu hükümlerin bir kısmına sanki bahse konu eserden aynen aktarılmış gibi, tır
nak içinde önergede yer verilmiş bulunmaktadır. 

Ancak varlığı ileri sürülen hükümlerin, 12 ciltlik büyük bir eserin hangi cildinin hangi 
sayfasında yer aldığına dair önergede bilgi bulunmadığı gözönüne alındığında, önergenin söz-
konusu eserin bizzat incelenerek hazırlanmadığı, buna mukabil başka kaynaklarda bu konuda 
ileri sürülen ve İslâm'la bağdaşmayan bir takım kasıtlı ve mesnetsiz iddialara itibar edildiği 
anlaşılmaktadır. 

Şayet önerge sahibi, iddialarının cilt ve sayfa numaralarını belirterek sorusunu tekrarlaya
cak olursa konu üzerinde gerekli inceleme yapılabilecektir. 

Arz ederim. 
Saffet Sert 

Devlet Bakanı 

• — — — — — • • . 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Yıldınm Akbulut tarafından Bakanlar Kurulu programının okunması. 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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SEÇİM 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
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SÖZLÜ SORULAR 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 




