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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ (Olağanüstü) 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakan

lar Kurulu Programının okunması, görüşülmesi ve güvenoylaması için, Anayasanın 109, 110 
ve 93; içtüzüğün 104, 105 ve 7 nci maddeleri gereğince 30 Haziran 1991 Pazar günü saat 15.00'te 
olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Başbakanlık'yazısı okundu. 

Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un Başbakanlık görevinden istifasının kabulüne; 
yeni Başbakan atanıncaya ve Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar mevcut Bakanlar Kuru
lunun göreve devamının rica edildiğine, 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için Rize Milletvekili ve Anavatan Partisi Genel Baş
kanı A. Mesut Yılmaz'ın görevlendirildiğine, 

Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilen üyelerin 
atandıklarına; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Kadının Statüsü ve Sorun
ları Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanmasına, 

isviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un dönüşüne ka
dar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün, 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün dönüşüne ka
dar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in, vekillik etmelerinin uygun 
görüldüğüne; 

ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulunun bilgisine sunuldu. 
Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından, Hükümet Programı okundu. 

Hükümet Programının görüşülmesi ve güvenoylamasının, gündemin, "özel Gündemde 
Yer Alacak işler" kısmında yer almasına; Program üzerindeki görüşmelerde hükümet ve siyasî 
parti grupları adına yapılacak konuşmaların l'er saat, kişisel konuşmaların 20'şer dakika ol
masına ve görüşmeler tamamlanıncaya kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi kabul edildi. 

Hükümet Programı üzerindeki görüşmeleri yapmak için 3 Temmuz 1991 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.32'de son verildi. 

Başkan' 
ismet Kaya Erdem 

Kâtip Üye Katip Üye 
Bursa Ordu 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Ertuğrul Özdemir 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: İsmet Kaya Erdem 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertugrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130 uncu Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — ANAP Grubu yok... Yoklama yapın Sayın Başkan. 

II. — HÜKÜMET PROGRAMI 

1. — Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kundan Bakanlar Kurulu programtntn görüşülmesi 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından kurulan Ba
kanlar Kurulunun programı üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelerde, İçtüzüğün 73 üncü maddesi gereğince siyasî parti gruplarını temsilen bir 
üyeye, şahısları adına iki sayın üyeye ve Hükümet adına Başbakana söz verilecektir. 

Program üzerinde söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum: Grupların adına; 
birinci sırada, Sayın Süleyman Demirel, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı; İsparta Milletvekili 
(DYP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) * 

İkinci sırada, Sayın Erdal İnönü, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı; İzmir Mil
letvekili. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Üçüncü sırada, Sayın Raşit Dal dal, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili; Niğde Milletve
kili. (ANAP sıralarından "Bravo" seslen, alkışlar) 

Şahısları adına; Bahattin Çaloğlu; Anavatan Partisi Artvin Milletvekili (ANAP sıraların
dan alkışlar); özer Gürbüz; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Sinop Milletvekili (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Genel Kurulun... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 105 inci maddesinin üçüncü fıkra

sına göre, 30.6.1991 tarihli 129 uncu Birleşimde Bakanlar Kurulu listesinin açıklanmasından 
sonra, siz, "hayırlı olsun" dedikten hemen sonra, "Hükümet Programının aleyhinde söz 
istiyorum" diyerek, söz talebinde bulunuyorum. 

Seçim bölgem olan Tunceli'de işkence yapılmaktadır. Sel felaketi olmuştur, hiçbir yardım 
yapılmamıştır; bunları dile getirmek için söz istedim. Siz, Genel Kurulda İçtüzüğü mü, yoksa 
keyfiliği mi uyguluyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun, yerinize oturun. 
"30.6.1991 tarihli 129 uncu Birleşimde, müracaatlar alınmış, kura çekimi suretiyle, konu 

Divanda halledilmiştir. Lütfen yerinize oturun. 
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KAMER GENÇ (Tunceli).— Hayır, hayır, ilk defa burada... 
BAŞKAN — Lütfen oturunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında, İçtüzüğün 64 üncü mad

desine göre söz istiyorum. Söz hakkımı kesemezsiniz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri. Genel Kurulun, 30.6.1991 tarihli 129 uncu Birleşiminde 

alınan karar gereğince, siyasî partiler ve hükümet adına birer saat, şahısları adına 20'şer daki
ka konuşma süresi verilecektir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Benim söz hakkımı kısamazsınız. Çiftlik idare eder gibi Meclis 
idare edilmez! 

BAŞKAN — Söz sırası, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Demirci'dedir. 
Buyurun Sayın Demirel. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, bu yayını takip eden aziz vatandaşlarım, basınımızın değerli mensupları... (ANAP 
sıralarından "İçtüzüğe aykırı" sesleri) Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

İtiraz, eğer vatandaşları selamlamaya ise, çok ayıp bir şey, çok ayıp bir şey. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — İçtüzük ihlali. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Milletin Meclisinde, bu programı seyreden Vatan
daşların selamlanmasına itirazı ayıp karşılarım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Susun be, başıbozuklar! 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hükümet Programı tartışılacak, birer saat müd

detle konuşulacak... Tabii ki, bir saatin içerisine ne sığarsa o söylenecek. Aslında, bu çeşit tar
tışmaları bu kadar sıkıştırmanın bir anlamı yoktur. Çünkü, Hükümet ciddî bir müessesedir, 
hükümet programı ciddî bir olay olması lazım gelir ve bunu bir şekli yerine getirmek için yapı-
yormuşuz gibi bir duruma sokmak yanlıştır. Bu kürsüye, serbest kürsü olarak, herkes neyi var
sa gelip söylemelidir; milletin adına söylenecektir, onun cevapları da varsa verilmelidir. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Mani olan mı var? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Onun içindir ki, biz, eğer ülkenin sorunlarıyla 

ilgili her şeyi söyleyemezsek, bu, onları önemsemediğimizden dolayı değil, zamana bu kadarı 
sığdığından dolayıdır; evvela bunu kaydedelim. 

Bir olayla karşı karşıyadır Türkiye. Siyasî iktidar devam ediyor; ame, hükümet değişiyor... 
Bu, yeni bir olaydır. Bu çeşit olaylar olmaz mı? Olur ve buna bir şey dediğimiz de yoktur; sa
dece, söylemek istediğimiz şey, böyle bir Hükümet, aslında kendisini daha önceki hükümetle
rin de icraatlarını, tasarruflarım savunma durumunda görmüş ve Hükümet Programı olarak, 
evvela, buraya 1983'ten 1991 Haziranına kadar ANAP İktidarlarının veya ANAP İktidarının 
icraatını getirmiştir. Binaenaleyh, bizi bir hesaplaşmaya mecbur bırakmıştır. "Vani, 1983'ten 1991'e 
kadar yapılan icraat bu kürsüden ifade olunduğuna göre ve bu yeni kurulmuş bulunan Hükü
met tarafından da bu icraat kabullenildiğine göre, gayet tabiî ki, bizim, bu icraatı eleştirme
miz, geçmişi karıştırmak değildir, geçen yılları karıştırmak da değildir; halkın adına yapılacak 
bir hesaplaşmadır. Ondan sonra, bu Hükümetin ne yapacağı söz konusudur. Gayet tabiî ki, 
bu, Hükümet için gıpta edilecek bir durum değildir; çünkü, 1983'ten 1991'e kadar olan ANAP 
İktidarının icraatını savunmak o kadar kolay değildir; ama, Hükümete de diyecek bir şey bu
lamıyorum; reddimiras yapması garip olur; fakat, söylemek istediğim şey, fevkalade ağır bir 
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yükü almıştır üstüne. Buna, eskiden, hamulei giran-baha derlerdir. Yani, taşınamayacak kadar 
ağır bir yükü almıştır üstüne. 

Bu Hükümetin gıpta edilecek bir tarafı yoktur... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Hayırlı olsun deyin evvela. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Daha durun bakalım... Eğer ne diyeceğimi sen 

tayin edeceksen, bu kürsünün hürlüğü nerede kaldı? 
Bu Hükümetin gıpta edilecek bir tarafı yoktur; çünkü, 1983-1991 arası icraatı ile halkın 

arasına sıkışmıştır. 1983-1991 icraatı denildiği zaman, daha çok, bugünkü Çankaya akla gelir 
ve bir tarafta o vardır. O dönemi dile getirse, o icraata bir şey dese, onunla karşı karşıya gele
cektir; bir şey demese bu defa halkla karşı karşıya gelecektir... Bu durumu kaydetmek istiyo
rum. "Bundan saha ne?" derseniz, sadece bir durum muhakemesi yaparken, prizmanın her 
yüzünü görmek bakımından, bu mülahazayı serdetmeyi faydalı buldum. Sonraları, buna za
man zaman rücu edeceğim. Bunun iki ucu nedir; yani, kıskacın iki ucundaki sıkışıklık nedir, 
nereye getirir nereye götürür, bunu ortaya koyacağım. 

Şimdi, halk ucuna bakalım... Feryat var Türkiye'de. "Hayır, öyle değildir." denmesini is
terim doğrusu. "Demirci, halk feryat ediyor diyorsun; ama, bunu sen icat ediyorsun" denme
sini bu kürsüden isterim veya "hayır, feryat falan yoktur, halk, bizden (ANAP iktidarından) 
memnundur; bu, yeni Hükümet bir nöbet değiştirmedir; binaenaleyh, biz yolumuza bildiği
miz gibi devam edeceğiz" denmesini bu kürsüden isterim. Yahut da, bugün, 1991 Temmuzun-
daki Türkiye nedir; bunu, görev alan Hükümetin bir anlatması lazım gelir gibi geldi bana. 
"Efendim, programı okuduk, bu programın içinde yazılı, bunu çıkaramadınız mı?" denebilir. 
Çıkaramadık açıkçası... Yani, bunu çıkaramadık bunun içerisinden. (DYP sıralarından alkışlar) 

"Şikâyet" dediğimiz zaman... Şikâyetler ufunet halindedir; halinden memnun olana rast
lamak Türkiye'de pek mümkün değildir. Köylüler halinden çok şikâyetçidir. Ama, bütün köy
lüler ve çiftçiler şikâyetçidir: İpsala'nın çeltik üreticisinden, Erzurum'un, Ağrı'nın, Kars'ın hay
van üreticisine kadar; Vezirköprü'nün süt üreticisine kadar; Konya'nın hububat üreticisine ka
dar; Adana'nın pamuk üreticisine, soya üreticisine kadar; Gemlik'in zeytin üreticisine kadar, 
aklınıza, Türkiye'de köylüler ve çiftçiler olarak kim geliyorsa, bunlar şikâyetçidir. 

Gene, bu kürsüye davet ediyoruz Sayın Hükümeti... "hayır, köylüler ve çiftçiler bizden 
memnundur; çünkü, biz şu icraatı yaptık" demelerini isteriz. Bu bir hesaplaşma olduğuna gö
re, bizi soracağız, Hükümet de kendisini savunacak... Biz iddia ediyoruz -ki, köylüler ve çiftçi
ler Türkiye'nin nüfusunun yarısını teşkil eder; aşağı yukarı, çalışan nüfusun da yüzde 55'ini 
teşkil eder- köylüler ve çiftçiler hallerinden çok şikâyetçidirler. 

İşçiler hallerinden şikâyetçidir, memurlar, öğretmenler hallerinden şikâyetçidir, şoförler 
hallerinden şikâyetçidir, esnaf halinden şikâyetçidir, gençler hallerinden şikâyetçidir, işsizler 
hallerinden şikâyetçidir. Velhâsıl, şehirde ve köyde kime rastlıyorsanız, halinden memnun olan 
kişi, gerçekten, nazar boncuğu şeklinde takdim edilmesi gerekecek kadar azdır." Herkes mi 
şikâyetçi?.." derseniz, belki memnun olanlar da vardır da, bizim görevimiz, şikâyetleri dile ge
tirmektir ve isteriz ki, hakikaten, bizim bu söylediklerimizin doğru olmadığı ifade edilsin bu 
kürsüden. Çünkü, biz meydanlarda halka soruyoruz... Diyoruz ki, işte meydan... Biz, size di
yoruz ki, ahali halinden şikâyetçidir. Ülkeyi yönetenler de gelsinler, bu meydanda desinler ki, 
"hayır, halk bizden memnundur..." O olmuyor. Binaenaleyh, burada, hiç olmazsa, yeni bir 
hükümet göreve başlamışken, bu şikâyetleri aktaralım ve bu yeni Hükümete de, bu şikâyetleri 
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nasıl ortadan kaldıracağını soralım ve başarı dileyelim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Hükümetler, halkın mutluluğu için vardır. Halkı mutlu edemeyen hükümetlerin, bence, 

görevi bitmiştir. Aslında, 1983-1991 İktidarının görevi bitmiştir. Binaenaleyh, bugünkü Hükü
metin zorluğu, bitmiş bir görevi, yani, kanı tükenmiş, damarlarında kan kalmamış bir gövdeyi 
taşımak gibi bir zorluktur; bunu biliyoruz. Bu zorluk, aslında, altından kalkılamayacak kadar 
sıkıntılı bir iştir; ama, bakalım önümüzdeki günler ne gösterecektir? Yani, illa ki, "biz, bu 
kan kalmamış gövdeyi, damarları kurumuş gövdeyi taşımaya devam edeceğiz mi diyeceklerdir, 
yoksa, halkın durumunu görüp, ona göre bir siyasî çare bu Meclisin önüne gelebilecek midir; 
bunu da zaman gösterecek. 

Şimdi, bütün bunları söylerken, şunu da ifade edelim ki, devletimizin, hemen hemen, gev
şemeyen vidası kalmamıştır; Türkiye'nin her tarafında, fukaralık, büyük halk kitlelerinin, mil
yonların paçasından akıyor. Milletin ekmeğiyle oynamıştır ve alınteri, el emeği, göznuru, kar
şılığını alamamıştır... Bunlar iddialar. Hayır, öyle değildir demek, savunmanın... Bütün bun
lara rağmen, "şükredin halinize, şükretmezseniz daha beterini yaparız" demek de mümkün 
ve hal bu iken, buna çare aramak da mümkün. Bakalım hangisi tercih edilecektir: Bunları, 
önümüzdeki günlerde, zaman gösterecek. 

Şimdi, bu Hükümetin, tabii ki, birtakım vaatleri var. Bu Hükümet, bundan evvelki Hü
kümetlerin devamı olduğuna göre, daha doğrusu, bir siyasî partinin hükümeti olarak bu siyasî 
iktidarın devamı olduğuna göre, tabii ki, bu zamana kadar yapılmış vaatlerden de sorumludur. 
Eğer, bu zamana kadar yapılmış vaatler yerine getirilmişse, bu, bundan sonra, yani, şimdi ya
pılmış bulunan vaatlerin de yerine getirilebileceği hakkında bir karine teşkil eder; ama, bu za
mana kadar yapılan vaatler yerine getirilmemişse, böyle bir karineyi bulmak fevkalade zordur, 
böyle bir karineyi çıkarmak da fevkalade zordur. 

Şimdi, bakalım, 1983 Hükümeti kurulduktan sonra, gene bu Meclis kürsüsünden, o gün
kü siyasî iktidar millete ne vaat etmiş? Çünkü, ölçü budur. Yani, bugünkü Hükümet Progra
mındaki, şu portakal renkli kitaptaki mevcut olan vaatleri değerlendirebilmek için, "bundan 
evvelki vaatlerini acaba bu iktidar ne yapmış ki, bundan sonrakilerini ne yapacak" gibi bir 
durumu meydana çıkaralım. 

Tabiî ki, 1983 Programını, 1983 Hükümetini 1987'de, 1989'da eleştirdik; yalnız, tekrar eleş
tiriyorsak, kusur bizim değil. Çünkü, şu portakal program da, ondan evvelki Hükümetlerin 
icraatını yarısıyla savunuyor, öyle olunca, yine bazı şeyler tekrar bile olsa, sekiz sene sonra 
bunları değerlendirmekte yarar var: sadece geçmişte ne yapıldığını değil, şu vaatlerin ne kadar 
geçerli olacağını, bunlara ne kadar güvenmek gerektiğini anlamak bakımından var. (DYP sıra
larından alkışlar) 

Şimdi bakıyoruz, 1983 programında, "temel meseleler" diye vaatler var. Bu temel mese
leler şöyle: "Biz bazı temel meselelere ağırlık vereceğiz." Neymiş o gün Türkiye'nin temel me
seleleri? Huzur ve güvenmiş. "Buna ağırlık vereceğiz" diyor. Neymiş?.. Ortadirek: Köylü, me
mur, işçi, esnaf; yani, Türkiye'nin orta gelirli çalışanları. "Ortadireği güçlendireceğiz" diyor, 
"İşsizliğe bir çare bulacağız" diyor, "konuta bir çare bulacağız" diyor, "kalkınmışlık farklı-

' lıklarını gidereceğiz" diyof, "redtape (bürokrasi)ye, kırtasiyeciliğe bir çare bulacağız" diyor. 
Yani, "devleti daha işler hale getireceğiz" diyor. 
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Şimdi, bakalım bunlar ne olmuş? Gayet kısaca; huzur ve güven denen olay yerine getiril
miş mi? Yerine nasıl getirilmiş veya getirilmemiş? 

1984 ilâ 1991 yılları arasında cereyan eden terör olaylarında, 917'si güvenlik görevlisi, 1 
189'u da vatandaş olmak üzere 2 106 kişi hayatını kaybetmiş. Binaenaleyh, Türkiye'de kan dö
külmeye devam ediliyor. Türkiye'de soygunlar olmaya devam ediliyor, Türkiye'de -Türkiye Cum
huriyeti kurulduğundan beri hiç vaki olmayan- generallere kurşun sıkılabiliyor, subaylar şehit 
ediliyor, erler şehit ediliyor, polisler şehit ediliyor, bekçiler, korucular şehit ediliyor, hâkimler, 
savalar şehit edilebiliyor, kaymakamlar şehit ediliyor, yazarlar şehit ediliyor, profesörler şehit 
ediliyor; velhâsıl, bir kan deryası; bir zincir devam ediyor. Binaenaleyh, "biz huzur ve güveni 
sağladık" diyebilmeyi, pek fazla kimsenin ifade edebileceğini sanmıyorum ve her gün de soy
gunlar oluyor ve bu sadece ülkenin güneydoğu bölgesinde değil, aynı zamanda, büyük şehirle
rinde, hatta rasgele yerlerinde de oluyor ve bunları yapanlar hemen hemen meçhul! Yani, be
yanlar veriliyor; "dökülen kan yerde kalmayacaktır, bunu yapanı yakalayacağız,; kanunun pen
çesine teslim edeceğiz, evvel Allah bunu layık olduğu cezaya çarptıracağız.." 

Geçen sene işlenmiş 16 siyasî cinayetin, bu sene işlenmiş aşağı yukarı gene 20'ye yakın 
siyasî cinayetin faillerinden sadece bir değerli generalin şehit edilmesiyle ilgili birtakım zanlar 
var. Tabiî ki, ispat edilinceye kadar, kişi, zanlıdır, sanıktır, suçlu değildir; ama, onun dışındaki 
cinayetlerin hiçbirinin faili yok orta yerde. Mesele ciddîdir. Binaenaleyh, "huzur ve güveni 
sağladık' diyebilmek fevkalade güçtür ve neredeyse, Türkiye, tesadüfen yaşanan bir ülke haline 
gelmiş. 

Bakıyoruz, 1990 yılında, 308 kişi hayatını kaybetmiş; ll'i subay, 61'i er, 28'i polis, 171'i 
vatandaş... 1991 yılında ocaktan hazirana kadar 127 kişi hayatını kaybetmiş; 9'u subay -4'ü 
general olmak üzere- 53'ü er, 17'si polis, 8'i bekçi, korucu, 40'ı vatandaş. Daha yılın yarısında
yız. Tabiî ki, bu, fevkalade vahim bir durumdur ve sanıyorum ki, Türkiye'de herkesi birden 
rahatsız eden bir durumdur. 

İkinci vaade geliyoruz: Burada, şunu söylemek istiyorum: Hükümet, Hükümet Progra
mına koymuş; diyor ki: "Bu terör olayı devam ediyor; bu terör olayı sadece Hükümetin işi 
değildir; binaenaleyh, Türkiye'de kim varsa bununla ilgilenmelidir." Şunu ifade edelim ki, Tür
kiye'de, hiçbir devirde, 1989'da, 1990*da, 1991'de -daha öncesini de söyleyebilirim-, yahut 1987'de, 
1988'de; hiçbir devirde, siyaset, devlet, halk ve Anayasa müesseseleri, terör ve anarşinin kökü
nün kazınmasında bu kadar birlik olmadı. Birlik olunmaması diye bir durum yok. Binaena
leyh, birlik olunmadığından şikâyet varsa, bu fevkalade yanıltıcıdır, öyle ise, endişem şudur: 
Sanki, bu Hükümet Programı -gerçi aşağı kısımlarında bazı şeyler söylenmiş- bir tereddüt içe
risinde, Yani, bu anarşinin, bu terörün hakkından gelinmeyişine bir nevi kılıf hazırlanmış gibi 
görünüyor. 

Burada hemen şunu ifade edelim ki, Olağanüstü Hal Bölgesi Valisinin, bundan on onbeş 
gün önce, Ankara'da, bir teşkilat önünde yaptığı konuşmada, bir millî politika ihtiyacından 
bahsettiğini görüyoruz. Bir millî politika arıyor. \ani, Türkiye'de terör ve anarşinin önlenmesi 
için, bir millî politika gereğinin altını çiziyor... Hükümet Programında böyle bir şey yoktur. 

Bu millî politikadan ne isteniyor; yani, muhalefetten ne isteniyor, basından ne isteniyor, mes
lek kuruluşlarından ne isteniyor veya devletin diğer kurumlarından ne isteniyor?.. Ama, burada 
şunu soruyoruz ki, bu iş niye bitmiyor? Kanunlar mı noksan? Güvenlik güçleri mi noksan? Araç 
mı noksan? Gereç mi noksan? İstihbarat mı noksan? Muhabere mi noksan? Niye bitmiyor?.. 
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Görev yapılmıyor demek mümkün değil. Görev yapanları, "görev yapılmıyor" diye itham 
etmek fevkalade yanlıştır. Şîhit oluyor... Görevim yapmaya çalışıyor... Nedir eksik? Binaena
leyh, herhalde, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devletinin böyle bir sorunun altından daha uzunca 
müddet kalkamaması gibi bir durum fevkalade düşündürücüdür. Onun içindir ki, bu, siyase-
tüstü bir olaydır; yani, daha doğrusu, partilerüstü bir olaydır, partileri aşan bir olaydır, bir 
millî olaydır. Diyemiyorum ki bugünkü Hükümete, hadi bunu önleyin... Ama, mecburum, "bunu 
önleyin" diyebileceğim başka kimse yok. Çünkü, 1984 senesinden bu yana, bu iş önlenmemiş. 
Niye önlenmemiş?., önlenememiş!.. Niye önlenememiş? Bana göre, hafife alınmıştır; devleti 
yönetenler, verdikleri beyanlarla, olayi hafife almışlardır "üç beş kişinin işidir" demişlerdir; 
ama, ne bu odakları bulabilmişlerdir, ne bu odakların içerisinde bu işleri yapan insanları bula
bilmişlerdir. Olay hafife alınmıştır. 

İkinci olaya geliyoruz: Ortadireğin güçlendirilmesi... Türkiye'de, bu ortadirek dediğimiz 
insanlar, köylüler, işçiler, memurlar, esnaflar, emekli, dul ve yetimler, şoförler, velhasıl çalışan
lar ise, bu ortadireğin hali harap. Evvela, gayri safi millî hâsıladan bu ortadireğin bundan on 
oniki sene evvel aldığı pay yüzde 60-65 seviyesinde seyrederken, bu, inmiş bugün yüzde 30'lara... 
Nüfus aynen duruyor; ama, pay azalmış. Yani, ortadireğin sofrasındaki iki ekmekten birisi git
miş. 

Nasıl memnun olacak köylüler? Bundan on oniki sene evvel gayri safı millî hâsılanın yüz
de 30'unu alan ve bu Türkiye nüfusunun hemen hemen yarısından fazlasını teşkil eden, sabah
tan akşama tırnağıyla, toprağı oyan bu köylüler nasıl memnun olacaklar? Çünkü, sofraların-
daki iki ekmekten birisi gitmiş. Nasıl memnun olacak? Bırakın geçmişte kalanı, bırakın başına 
ne geldiğini; bugün başına gelen var. Şu buğday çiftçisinin haline bakın. Üründe bereket, buğ
day çiftçisinin başına dert olmuş. Evet, gene başkası olmadığı için Sayın Hükümetten rica edi
yoruz ki, buna bir çare bulun. Bunu başka kime söyleyelim?.. Vatandaş, bizim haklarımızı ta
kip etmiyorsunuz diye bizi de protesto ediyor. 

Bereket olmazsa ne yapacağız?.. Paraları götürüp Kanada çiftçisine, Amerika çiftçisine 
vereceğiz. Gelin, kendi çiftçimize verelim parayı. Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi Günyüzü Kasa
basındaki buğdayın parasını git Polatlı'dan al, git bilmem nereden al... Ahali 60-70 kilometre 
kuyruğa girecek, kuyrukta mal teslim edecek, birkaç gün bekleyecek, parasını da git bilmem 
nereden al... Bunu yapmayın... Eziyet bu... Evet, Toprak Mahsulleri Ofisi, burnunun ucuyla, 
bu bereketi itmektedir. Gayet açık söylüyoruz; beyler, bu bir muhalefet meselesi değildir, hepi
nizin işidir; sahip çıkın buna... Sahip,çıkın... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hepinizin bölgelerinde orman köylüsü var. Adam... (ANAP sıralarından "Şov yapıyorsun" 
sesi) Ne şovu kardeşim? Buğday parasının ödenmemesini şov sayıyorsan... Yani, senin hakkın
dan geliriz biz. Sen bunu şov say... Tamam mı!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

tBRAHtM ÖZTÜRK (Adana) — Sizden iğrenecek değiliz... Siz ne yaptınız ki?.. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Buğday parası ödeniyor mu?.. Buğday parası öde

niyor mu?.. Buğday parasını ödüyor musunuz?.. (ANAP sıralarından "ödeniyor" sesleri) 
tBRAHtM ÖZTÜRK (Adana) — Öderiz, öderiz; ödenir. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — tşte onu söylüyorum. Herkes beni seyrediyor, sizi 

de seyrediyor. Ben, burada, milyonların hakkını savunuyorum. Oturduğunuz yerden, haklı bir 
davada söyleseniz bunları, anlarım. Ben gayet nezaketle de söylüyorum, çok nezaketle söylü
yorum. -

— 608 — 



T.B.M.M. B : 130 3 . 7 . 1991 0 : 1 

Eğer, devlet bu buğdayı, daha doğrusu bu hububatı mubayaa etmezse, bu takdirde, bunu 
yetiştirenler, 100 lira aşağısına, 200 lira aşağısına bunu satmak mecburiyetinde kalıyorlar. Za
ten, programa yazmışsınız; diyorsunuz ki: "Köylünün, çiftçinin, memurun ve işçinin, enflas
yonun altında kalmamasını sağlayacağız." Evet, 10 bin kelimelik programca, enflasyon keli
mesinin tek geçtiği yer de burası ve hadi sağlayın!.. Nasıl sağlayacaksınız?.. Geçen sene 500 
küsur lira, 600 lira verdiğiniz buğdaya bu sene yüzde 40 fazla -o da, taban fiyat- yüzde 38 faz
la, yüzde 35 fazla vermek suretiyle, yüzde 60 enflasyonun olduğu bir memlekette; yüzde 35 
fiyat farkı vermek suretiyle enflasyondan köylüyü nasıl korumuş oluyorsunuz? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Buğdayın taban fiyatı dünyada ne kadar? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ben, bunları Hükümete soruyorum... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Bana sor, bana sor. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Eğer söyleyecek bir şeyin varsa, gel burada söyle, 

yüreğin yetiyorsa!.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyelim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Beyler, şu doğru mu: Türkiye'de, 1991 yılında enf
lasyon şimdiden yüzde 30'ları bulmuştur. Yüzde 30 değil de Haziran ayı sonu itibariyle yüzde 
28'dir. Sene sonu itibariyle de bunun yüzde 60'ı bulacağı görünüyor. Yüzde 60 enflasyonun 
bulunduğu bir yerde, yılda bir defa yetiştirip, bir ay da satıp, 12 ay bu aldığı para ile insanları 
geçinen bir Türkiye'de, bu köylüye ve bu çiftçiye, enflasyon farkı kadar para vereceğiz deyip 
de yüzde 20 noksan vermeniz doğru mu? Doğruysa gelin söyleyin. 

Köylü ve çiftçi fevkalade zor durumdadır dedim. Orman köylüsünün parası ödenmemiş
tir. Koza köylüsü fevkalade sıkıntıdadır. Pancar köylüsünün parası bir sene sonra ödenmiştir; 
hâlâ ödenmeyen yerleri vardır. Çay üreticisi köylünün hâlâ büyük sıkıntıları vardır. Velhasıl, 
ben halimden memnunum diyebilecek kimseye rastlamanız mümkün değildir. 

Şimdi, ülkenin işçisine geliyoruz: 600 bin kişi toplusözleşme bekliyor. Binaenaleyh, 600 
bin kişinin toplusözleşme beklediği bir yerde bunu halledin, bir an evvel halledin diyoruz. Her
kesin kulağı tetikte; "acaba beni ne zaman işten çıkarırlar" diye. 1991 Türkiyesinde işsizlere 
iş bulmak dururken, işi olanları da işten çıkarma gibi bir olayla karşı karşıyayız. Bu zamana 
kadar, 450 bin kişi de işinden çıkarılmıştır. Bu insanlara yazıktır. Eğer, işçi, meydanlarda "açız" 
diye bağırmaya başlamışsa, eğer işçi "güvenliğimiz yok" diye bağırmaya başlamışsa, ortadire-
ği güçlendirdiğinizi iddia edemezsiniz ve işçi eğer sağlık hizmetlerinden, can güvenliğinden, 
pek çok şeyden gayri memnun hale gelmişse, bunun üstüne eğilmenin zamanı çoktan gelmiş 
ve geçmiştir. Velhasıl, ortadirek dediğiniz nesnenin ikinci grubu olan işçi de bugün feryat ha
lindedir. 

Üçüncü grubuna geliyoruz, Yani, memurlara: Memurların 1970-1980 ortalamasına göre 
-onu 100 sayarsanız- 1980-1990'da aldığı, ortalama, 58'dir. 

Binaenaleyh, memurların 1970-1980-1990 arasında fukaralaştırıldığını görüyoruz. Memur
ların yüzde 80'i, 600 bin lira veya ondan aşağı para alır. Türkiye'de, yoksulluk sınırı 800 bin 
liradır. 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı için 800 Bin liranın lazım olduğu bir Türki
ye'de, bu ülkenin memurlarını, 220-250 bin lira ile 600 bin lira arasına sıkışmış bu memurları 
düşünmek zamanı gelmiş ve geçmiştir. Binaenaleyh, temmuz ilavesi yapılacaktır; bu temmuz 
ilavesinin de, vaat edildiği gibi, yıllık yüzde 60 enflasyonun altında kalmaması lazımdır; esa
sen bunun başlangıcı da noksandır. 
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Şimdi esnaflara geliyoruz. Evvela şunu söyleyelim: "Biriktirdiğimiz sermayeyi yemekle meş
gulüz; kredi sıkıntısı içindeyiz; faiz yüksek" şeklinde esnafın feryadı. Türkiye'de kullanılan 
kredilerin ancak yüzde 4'ünü esnaf kullanıyor; yüzde 16'sını tarım kesimi kullanıyor. Esnafla 
tarımın nüfusunu topladığınız zaman, 40 milyonu buluyor. Türkiye nüfusunun 40 milyonu, 
Türkiye'de kullanılan kredinin yüzde 20'sini.kullanıyor ve "bu faizi ödeyecek durumda deği
liz; sattığımız malı yerine koyacak durumda değiliz" diyorlar. Köylünün ve memurun cebinde 
para olmadığı için, satın alma gücü olmadığı için, köylü ve memurun kasabalara gelip alış ve
riş etmesi mümkün değildir. 

Çayın veresiye içildiği, simidin veresiye yendiği bir Türkiye'deyiz. 
Binaenaleyh, bütün bu olayların karşısında, esnaf "yandım" demektedir ve bütün sorun

larına eğiünmesini beklemektedir. 
Burada, bir Bağ-Kur faciasını üç şenedir dile getiririz. Bağ-Kur'un 3 trilyon alacağı var. 

3 trilyon alacağını toplamak için, Bağ-Kur, haciz kullanmaktadır ve bu 3 trilyon alacağının 
önemli bir kısmı da faizdir. Hasandağı'nın başındaki köyden tutunuz da, Ödemiş'in ova köyü
ne kadar, Bağ-Kur'dan şikâyeti olmayan veyahut da Erzurum'un Oltu'sundan tutunuz da, Di
yarbakır'a kadar, bu Bağ-Kur'dan şikâyetçi olmayan esnaf ve köylü yok. 

Bu Bağ-Kur bir faciadır, bir facia. Gelin bu faciayı düzeltin. 

Bunlardan, aslında, Hükümet Programında hiçbir şey yok. 
Şunu söylemek istiyorum: Bir güvenlik müessesesi olarak kurulmuş olan Bağ-Kur, ondo-

kuz sene böyle bir duruma düşmedi de niye şimdi düştü? Bağ-Kur'dan şikâyeti olmayan kim 
varsa, size müracaat etsin, bana da değil; çünkü, biz şikâyetleri topluyoruz, şikâyeti olmayan
lar size müracaat etsin, bakalım kaç tane bulabileceksiniz! 

\ani, siz, Türkiye'de bir Bağ-Kur sorunu olmadığı kanaatinde misiniz? Sayın Hükümet, 
Türkiye'de bir Bağ-Kur sorunu olmadığı kanaatinde mi? Buraya gelin "bir sorun yoktur" de
yin ve ona göre çare düşünelim... 

Ortadireğin güçlendirilmesi: 3 bin liraya benzin satacaksınız, 2 bin liraya mazot satacaksı
nız; ondan sonra, bir kamyon sahibi şoför, S00-600 milyon liraya kamyonu alacak, her birisi 
1,5 milyon liradan dört tane lastik alacak, bununla iş yapacak!.. Bu mümkün değil. 

Hayvancılık, Türkiye'de, ölmüştür. Eğer, et gelecek sene 50 bin liraya çıkarsa, kimse şaş
masın. tşte, cebimde, Vezirköprü'den gelen telgraf var. Bu telgrafta, iki ay evvel verdikleri sü
tün parasını alamadıklarından şikâyet ediyor. Vezirköprü'ye, 1988 senesinde, 450 tane damız
lık düve getirilmiş, bu, şimdi, doğuramyla, öleniyle, kasaba gideniyle, hepsiyle beraber, 150'ye 
inmiş. Binaenaleyh, ta uzak memleketlerden dünyanın parasını verip getirdiğiniz bu damızlık 
hayvanları, eğer, köylü kasaba vermek durumunda kalıyorsa, bu, yazıktır, acınacak bir durumdur. 

Buyurun ortadireğiniz! Ortadirekte "ben iyiyim" diyen kimse yok. Nasıl olsun ki!... Or-
tadireği yıktınız. Binaenaleyh, orta sınıf orta yerden kayboldu, iddiamız budur. Gelin, bu id
diaya cevap verin. Aslına bakarsanız, ortadirekle beraber, sosyal devlet de orta yerden kaybol
du. 

Türkiye'de halkın yüzde 50'si sigortadan mahrumdur. Hastane kapılarında bu insanların 
neler çektiğini hepiniz biliyorsunuz. 2,5 milyon liraya bir apandisit ameliyatı, 3-3,5 milyon li
raya bir safrakesesi ameliyatı ve bu para olmadığı için rehin kalan hastalar!.. Hastane yetkilile
rinin de yapacağı çok bir şey yok; çünkü, öyle koymuşsunuz yolu. 

Evet, eğitime, sağlığa ve sosyal güvenliğe Türkiye'nin ayırdığı para, gayri safi millî hasıla
sının yüzde 8'i kadardır, Batı Avrupa'nın ayırdığı para ise yüzde 30'u kadardır. Binaenaleyh, 
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madem ki geçen 8 senelik iktidarın savunmasını yapıyorsunuz, gelin -1990 ve 1991 senesi 
müstesna- sağlığa ayrılan paraları, eğitime ayrılan paraları niye azalttığınızın ve niye Türkiye'* 
de eğitim hizmetlerini ve sağlık hizmetlerini içinden çıkılmaz duruma düşürdüğünüzün izahını 
bir yapın. 

Evet, bütün bunlardan sonra, çıkan şudur: On sene zarfında, Türkiye, 70 defa pahahlan-
mak suretiyle, Türkiye'de sessiz milyonlar ve orta sınıf ezilmiştir. Pahalılık, Türkiye'nin bir 
numaralı meselesidir. Bu programda ise, pahalılıktan bahseden hiçbir laf yoktur. Pahalılığı mey
dana getiren, enflasyondur. Bu programda, "enflasyonu önleyeceğiz" diye bir kelime yok. Yoksa, 
enflasyondan bu kadar memnun musunuz? Enflasyon, Türkiye'de toplum katmanlarını tah
rip eden, genel ahlakı bozan ve Türkiye'de ticaret ahlakını bozan; bu kadar senedin, bu kadar 
çekin protesto olmasına sebep olan ve gelir dağılımını berbat eden bir olaydır. 

Evet, enflasyonu önlemeyi düşünüyor musunuz Sayın Hükümet? Gerçi, diyeceksiniz ki, 
"Enflasyonu önlemek için vaktimiz olacağını sanmıyoruz..." Ama, niyetiniz olsun hiç olmaz
sa!.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ben de öyle düşünüyorum, hiç olmazsa niye
tiniz olsun. Soruyoruz: Türkiye'de pahalılığı umursamıyorsanız, enflasyonu umursamıyorsa-
nız, yoksulluğu umursamıyorsanız, işsizliği umursamıyorsanız, milyonların ezilmişliğini umur
samıyorsanız neyin hükümetisiniz, neyin? (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Evet, diğer bir konu: "İşsizlik" diyorsunuz. Her 100 kişiden 20 kişi ya da her 5 kişiden 
1 kişi Türkiye'de işsizdir. Rakamlarınız ne gösterirse göstersin; milyonlar işsizdir ve geçen se
kiz on senelik tatbikat da, bu, milyonlarca işsizi katlamıştır. 

"Konut" diyorsunuz... 1979'da oturma izni alınan konutla 1990'da oturma izni alınan 
konut sayısı arasında çok fark yoktur. Hatta, 1979'daki, 1990'dan biraz daha fazladır. Şehirler 
konut mezarlığı, kooperatif mezarlığı!.. Evet, yapılan teşviklerin neticesi bu ve konut üretimi 
batağa saplanmıştır. . ' ' 

"Kalkınmamıştık farklarını gidereceğiz" diyorsunuz. Kalkınmamıştık farklılıkları o ka
dar açılmıştır ki, Türkiye'de kalkınmışlığa göre 8 inci sırada bulunan Zonguldak, 17 nci sıraya 
düşmüş ve kalkınmada gecikmiş yörelerin sayısını azaltmak varken, Türkiye'nin kalkınmış sa
yılan yöreleri de kalkınmada gecikmiş yöreler arasına girmeye can atmaktadır. Mesela, neresi 
gibi; Eskişehir gibi, Manisa gibi, Aydın gibi... Biz, Erzurum'u Bursa seviyesine getirelim, Er
zurum'u Zonguldak seviyesine getirelim derken; Erzurum'u öylesine kalkındıralım ki, kalkın-
mamışlıktan kopsun, kalkınmış olsun derken, kalkınmış saydığımız yörelerimiz de kalkınma
mış yöreler arasına girmek istiyor. Nitekim, bir kararnameyle de, Zonguldak ilinin bazı kaza
ları kalkınmamış yöreler arasına dahil edilmiştir. Buyurun kalkınmamıştık olayını!.. 

Türkiye'nin 35 ili göç veriyor. Bunun içerisine Samsun'dan Artvin'e kadar -Ordu müstesna-
bütün Karadeniz illeri dahildir. Bakın 1990 nüfus sayımına. Buralarda, yüzde 2,5 Türkiye or
talamasına göre, nüfus ya geriye gitmiş ya çok az artmıştır. Samsun'un nüfus artışı yüzde l'in 
altındadır, yüzde 2,5 ortalamaya nazaran. Bakarsanız Kars'a; Kars boşalıyor. "Öyle değildir" 
deyin. Gelin, sizinle Kars meydanında bir hesaplaşalım, birkaç gün sonra. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bingöl boşalıyor, Ağrı boşalıyor; Erzurum'da fukaralık vatandaşın topuğundan akıyor. 
Buyurun; Türkiye bu... Sadece buraları değil, Türkiye'nin pek çok dağ kasabalarına giderse
niz, dağ kasabalarındaki, orman içindeki insan açtır ve bu insanın ormanla münasebetleri ye
niden tanzime muhtaçtır; fevkalade sıkıntılar içerisindedir. İşte, kalkınmamış yöreler buralar. 
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Şimdi, "redtape" dediğiniz bürokrasi o hale gelmiştir ki, işliyoY mu işlemiyor mu belli 
değil! Eğer, bugünkü Hükümet, siyasetin tıkanmış önünü açmazsa, bundan sonra bürokrasi
nin daha da hantallaşacağını şimdiden söyleyelim. 

Türk bürokrasisinin içinden fevkalade değerli insanlar vardır. Hepimiz onun içinden geli
yoruz. Onlar, güvenlik ister; ama, bir taraftan dört statülü ödeme; mukaveleli personel, maaşlı 
personel, ücretli personel, yevmiyeli personel; aynı işi gören insanlardan birisi öbüründen iki 
misli fazla para alır ve karmakarışık bir personel rejimi... Burada bürokrasiyi falan çalıştıra
mazsınız. Sonra, sırtına yük alacaktır. 

Değerli milletvekilleri, tabii ki, Türkiye'nin büyük meseleleri var. Türkiye'nin büyük me
selelerine dokunmak... Bana göre, Türkiye'nin en büyük meselesi, bugün, halkın içinde bu
lunduğu durumdan, bu halkı çıkarmaktır; ondan sonraki meseleler, ondan sonra gelir. 

Türkiye'nin bir borç meselesi var, büyük bir borç meselesi: Türkiye, 1983'teki 18 milyar 
dolar borcu, 1991'de 50 milyar dolara çıkarmış. "49" diyeceklerdir... 49 olsun. 49 milyar dola
ra çıkarmış. Buna, FMS borçlarıyla birtakım hesaba girmeyen borçlar var, onları da ilave etti
ğiniz zaman, 60 milyar dolar civarında borç var. Bırakın 60'ı, 50 olsun. Buraya nasıl çıkmış? 
Görüyoruz ki, 31 milyar dolar, 32 milyar dolar, Türkiye'nin borcu artmış. Demek ki, yedi sene 
zarfında 32 milyar dolar artarsanız, senede 4,5 milyar dolar artıyorsunuz demektir. Türkiye, 
senede borcunu 4,5 milyar dolar artırarak gelmiş ve bu 4,5 milyar dolarla ne yapmış Türkiye? 
Artırdığı borçla?.. Eğer yedi seneden beri, her sene 4,5 milyar, 5 milyar dolar borcunu artıra
rak geliyor da satılabilir mal üretmiyorsa ve borcunun faizlerini karşılamak için yeniden borç 
almak mecburiyetinde kalıyorsa, o zaman, sıkıntı içerisindedir Türkiye. Binaenaleyh, Türki
ye'nin, dış politikasını rehine koyacak kadar bir borç kıskacı olduğunu herkes bilmelidir. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Çok önemli bir olaydır; bu borcu nereden tedarik ediyorsunuz? Bu borcun, bugünkü, ya
ni artan borcun takriben yüzde 25'i, 1991'de kısa vadeli, yüksek faizli ve boşaltıyorsunuz. 

Türkiye'nin bir büyük meselesinden daha bahsedelim; hiç burada yok: Kaynak meselesi. 
Soruyoruz: Gayri safi millî hâsılanın yüzde 12,6'sını kamu ihtiyacı olarak, kamu açığı olarak 
kullanan bir ülkede, enflasyonu nasıl indireceksiniz, yoksa bu 12,6 yanlış mı? 12,6 değil de 
9 diyelim, 9,6 diyelim. Kaynaklar, beynelmilel kaynaklardır. Haydi bakalım, bunu nasıl indire
ceksiniz? Binaenaleyh, Türkiye, bir sosyal, iktisadî çıkmazın içindedir; Türkiye, bir kalkınma 
olayıyla karşı karşıyadır; Türkiye, bir borç hengamesiyle karşı karşıyadır ve Türkiye, bu şartlar 
içerisinde haklarını koruyacak durumda değildir. Bu şartlar içerisinde, Türkiye'nin, dış men-
faatlarını koruması fevkalade güçtür. 

Bunların yanında, Türkiye, bir de siyasî çıkmazla karşı karşıyadır; bu da politika çıkmazı
dır. Şimdi, tabiî ki, politika çıkmazından neyi kastettiğimize bakalım: 

"Demokrasinin neresindeyiz? Ne iyimser olacak kadar ilerisindeyiz ne de kötümser ola
cak kadar gerisindeyiz, ortalama bir yerlerdeyiz." Bu, bugünkü Sayın Başbakanın bir süre ön
ceki beyanatı. 

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101 inci maddesi, "Cumhurbaşkanı seçilenin, 
varsa partisi ile ilişiği kesilir" diyor. Bundan, "bir partinin yönetimine karışabilir" anlamım 
çıkarıyor musunuz? Sayın Hükümete soruyorum. Anayasanın 101 inci maddesi, "Cumhur
başkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir" dediğine göre; bu, bir partiyi yönetmeye de
vam edebilir mi? Bunu böyle anlıyor musunuz? Buna cevap istiyoruz. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — "özal hariç" diyor orada(!) 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bir partinin yönetimini sürdürebilir mi? 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 103 üncü maddesi, "üzerime aldığım görevi tarafsız

lıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma" diyor. Acaba, bir partiyi yönetmeye 
devam etmesi, tarafsızlığı ihlal ediyor mu etmiyor mu? Bu, tamamen kişilerden uzak bir Ana
yasa tartışmasıdır, kişi kim olursa olsun... Eğer, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bizi alaka
dar etmiyor" diyorsanız, biz size sorarız; "siz kimin Hükümetisiniz?" diye.. (DYP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) Siz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını icrayla, onu korumakla 
mükellefsiniz. 

MEHMET DELtCEOĞLU (Adıyaman) — Kurtar kendini baba. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Seni de kurtaracağım. (DYP sıralarından alkış

lar) . 
Anayasanın 112 nci maddesi, "Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlık

lar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar 
Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur" diyor. Bakanlar Kurulunun görev 
ve yetkilerini Cumhurbaşkanı kullanabilir mi? Kullanırsa, Anayasanın 105 inci maddesine gö
re ve bu maddeye göre sorumluluk kimin olur? Soruyoruz... \ani, hakikaten bir benzetme var, 
hoş görün benzetmeyi; davul sizin sırtımzdadır; ben tokmağı arıyorum; tokmak kimin elinde? 
(DYP sıralarından alkışlar) 

.. Türkiye Cumhuriyetinin en önemli sorunudur. Evet, şu Anayasayı eğer geçersiz sayıyor
sanız, bütün bunlara bir şey. demeyin; o zaman, legaliteniz kaybolur orta yerden; yani, şu, cebe 
sığan bir şeyi... Bu, çok önemli bir olay. 

MUSTAFA NAZÎKOĞLU (Rize) — Yine asker seçeceğiz. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Hiç mugalataya falan gerek yok. Ben, Anayasa 

maddelerini yanlış söylemeyeyim diye buraya gayet açık yazdım; okuyorum ve diyorum ki, par
tinin görevlerini yüklenirse, Hükümetin görevlerini yüklenirse,, acaba, Anayasanın 101 inci, 105 
inci, 112 nci maddeleri ne hale gelir? Buna razı olmaya devam edecek misiniz? 

MUSTAFA NAZÎKOĞLU (Rize) — Siviller yapamaz onu. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Buna razı olmaya devam edecek misiniz? 

MUSTAFA NAZtKOGLU (Rize) — Sivil Reisicumhurlar yapamaz onu; asker seçeceksi
niz, asker, asker... 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet, sizden evvelki Başbakan, "Sen Cumhur-
başkanısın. Mademki parti işlerini bu kadar çok seviyordun, niye partiyi bırakıp Cumhurbaş
kanı oldun? Madem Cumhurbaşkanısın, otur oturduğun yerde" diyor. (ANAP sıralarından, 
"Ne zaman?" sesleri) Ne zaman dediği önemli değil, dediği önemli, ne dediği önemli. (DYP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Ne dediği önemli. Yani, biz diyoruz ki, bir Anayasa 
ihlali var orta yerde. Eğer, onbeş gün evveline gelinceye kadar Başbakan olan kimse, bu Ana
yasa ihlalini bugün söylüyorsa, "efendim, onbeş gün evvel söylemedi" diye bunun değerini 
yitirir mi? (DYP sıralarından alkışlar) Onbeş gün evvel söylememesi kusurdur, değildir; o baş
ka mesele. Biz, bunu -kim söylerse söylesin- söylüyoruz. "Cumhurbaşkanı telefon açtı 25 ilçe
yi feshetmemi istedi, karşı çıktım" diyor. Haa! Bakın beyler, sizin partiniz, başka birisinin par
tisi... Kimin partisi olursa olsun, Çankaya'da oturan kişinin bir partiyi idare etme hakkı, Ana
yasayı ihlaldir ve yeminine de ihanettir. Biz bunu açıkça söylüyoruz. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 
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Sayın özal, kendisini muhalefete kabul ettiremeyince 'bakın, ben farklı Cumhurbaşkanıyım' 
diyerek, her şeye müdahale etti" diyor. Demek ki, partiye de Hükümete de birbuçuk senedir 
müdahale var. Biz de böyle söylüyoruz zaten. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Bu hükümetle ne ilgisi var o sözün? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Hükümet programı, hukukun üstünlüğüne daya

nan bir müesseseyi getiriyor. Buraya, keşke bunları yazsaydınız, "bundan sonra da böyle 
yapacağız" diye Hükümet programında olmaması bunların konuşulmasını önler mi? Soruyo
ruz, partinizi ve Hükümetinizi Çankaya idare etmeye devam edecek mi? Ona göre biz de mu-
hattap bulacağız kendimize. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Eğer, Çankaya'nın -Anayasayı ihlal ederek- hem partiyi hem Hükümeti yönetmeyi üstlen
mesini kabul ediyorsanız, siz ne yapacaksınız? Yani, size kalan görev ne? Hükümet olarak, yet
kilerinizin kullanılmasına ses çıkaracak mısınız çıkarmayacak mısınız? Çıkarmayacaksanız, fonk
siyonunuz ne olacak? Yani, şurada şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız diyorsu
nuz; ama, bunu Çankaya'dan kumandalı yapacaksanız, bize boş yere nefes tükettirmiş olursu
nuz. 

Boş kararname verecek misiniz? Yine soruyoruz, diyoruz ki, Sayın Başbakan, Genel Baş
kan seçildikten sonra verdiğiniz bir beyanatta "Sayın özal doğal ve daimî liderimiz" diyorsu
nuz... 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — öyle tabiî. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — öyle mi?., öyle mi?.. 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Öyle, öyle. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Siz de Anayasa ihlali içindesiniz. (DYP sıraların

dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tarafsız, Cumhurbaşkanı, Anayasaya göre; bir partinin doğal ve tabiî lideri nasıl olur? 
(ANAP sıralarından "Olur, olur" sesleri) Olur mu?.. Mübarek olsun size. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Olur, olur. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Mübarek olsun, evet. tşte sizinle halkın önünde 

hesaplaşacağız. Devletin Anayasasını ne hale getirdiniz? Milletin hükümranlık hakkını ne hale 
getirdiniz? Biz de bunu öğrenmek istiyoruz zaten. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde 800 tane sözlü soru var. tşte, bu gündem 
de 50'ye yakın genel görüşme, vesaire var. Üç senedir konuşulamayan sorular var. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi denetim görevini yapamaz haldedir; bu böyle devam edecek mi? Soruyo
ruz! 

Soruyoruz; 200'e yakın kanun kuvvetinde kararname var. Bunun içinde sansür dahil, bu
nun içinde sürgün dahil... Bunlar askıda kalmaya devam edecek mi? Yani, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi yeniden fonksiyonunu kazanacak mı? Soruyoruz! 

21 Mart 1990-27 Mart 1991 tarihleri arasında, televizyon, 63,5 saat siyasî yayın yapmıştır. 
32 saat Çankaya'ya ve vakfa; 15,5 saat iktidara; 9 saat SHP sözcülerine; 7 saat DYP sözcüleri
ne ayrılmıştır. Doğru ve iyi mi bu?., tyi. 

Şimdi, buradan görünmüyor mu ki, Hükümetin yerini Çankaya almıştır! Ne söyler Çan
kaya 32 saat halka? (DYP sıralarından alkışlar) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Çankaya değil, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı söylüyor. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Söylenecek bir şey var da, ne söylemez Hükümet 
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halka? Çankaya, Hükümetin borazanı mı? Kendisi söyleyemiyor da o mu söyleyecek?.. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

26 Mart 1989'da, halkın yüzde 80*i sizi reddetti. Evet, o günden bu yana, bu oranı azalta
cak herhangi bir şey olmadı. Aksine, bu oran çok daha aşağılara düştü ve halk, daha çok gayri 
memnun hale geldi. 

Halkla, Parlamento kopmuştur. Soruyorum: Acaba, bu kopukluğu giderecek herhangi bir 
şey düşünüyor musunuz? 

ORHAN ŞENDAö (Adana) — Semra düşünüyor Semra... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bunu acaba AGÎK Şartıyla nasıl bağdaştırabili

yorsunuz? \ani, Cumhurbaşkanının imzaladığı, Başbakanın yanında oturduğu AGÎK Şartı ile... 
Ve AGÎK Şartını imzalayanların içerisinde, Finlandiya müstesna, bir tek cumhurbaşkanı yok. 
Birleşik Amerika Devletleri dahil, Birleşik Amerika Devletleri müstesna; onların Başbakanı 
yok, onun için... Bir tek Cumhurbaşkanı yok, hepsinin başbakanı imzalıyor. Yani, cumhur
başkanı imzalıyor, onun yanında da, yedekte duran bir başbakan imzalıyor... Bunu içinize sin
direbiliyor musunuz? 

24 Haziran 1991 tarihinde, "bugünden itibaren bütün çabalarımız, Anavatan Partisini önü
müzdeki seçimde yeniden muzaffer kılmayı sağlama yönünden olacaktır" diyorsunuz. 

MUSTAFA NAZÎKOĞLU (Rize)'— Evvel Allah... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Siz demiyorsunuz, Hükümet diyor. 
Evet, bu Hükümet, Anavatan Partisinin Hükümeti mi, bütün Türkiye'nin Hükümeti mi?.. 
Ama, pahalılığı önleyeceğiz demiyorsunuz, yoksulluğun hakkından geleceğiz demiyorsu

nuz, Türkiye'de bozuk rejimi düzelteceğiz demiyorsunuz, işsizliğe çare bulacağız demiyorsu
nuz; vatandaş, Nevşehir'de, Niğde'de 200 liraya veyahut 150 liraya patates satıyor, buna bir 
çare bulacağız demiyorsunuz; fiyatlar 70 kat, gelirler 40 kat artmış, vatandaş ezilmiş, bunların 
yolunu bulacağız demiyorsunuz; Türkiye AT'a girecekti, AT'a girmesi kolaylaşacaktı, Körfez 
bunalımından dolayı, "on sene, yirmi sene daha yanımıza gelmeyin" diyorlar, buna bir şey 
demiyorsunuz; Türkiye'nin Avrupa'dan 600 milyon ECU alacağı var, bunu vermiyorlar, buna 
bir şey demiyorsunuz... Bunlann hiçbirisine bir şey demiyorsunuz da, "Evvel Allah ilk işimiz, 
Anavatan Partisini iktidara getirmek olacaktır" diyorsunuz... Acaba bunda, Hükümet eliniz
de kaldığı sürece, ne kadar partizanlık, ne kadar keyfilik, ne kadar devleti dağıtma, ne kadar 
nüfus kullanma yapacaksınız?.. Salda seçimlerinde olduğu gibi, başka seçimlerde olduğu gibi, 
küçük belediye seçimlerinde olduğu gibi, bir taraftan işçi çıkaran devlet müesseseleri yanında, 
"Eğer bize oy verirseniz, biz size yeniden iş veririz" diyerek, acaba devletin memurlarını ken
dinize alet etmeye devam edecek misiniz etmeyecek misiniz?.. 

Evet, "böyle değildir" diyebilen yok sanıyorum. Burada bir yazı var; Burdur il teşkilatı, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürü Zeki Çakan'a mektup yazıyor, diyor ki: "2 Haziran 1991 se
çimleriyle ilgili Burdur tli Yeşilova İlçesi Salda Beldesinden 15 kişinin, Köy Hizmetleri Burdur 
ti Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere mutabakatı sağlanmış ve Sayın Bakanımız isim liste
sinin Genel Müdürümüz Zeki Çakan Bey'e faksla geçilmesini söylemişlerdir; geçiyoruz.." Ben, 
bu yazıyı buraya bırakıyorum. Buna bir cevap istiyoruz. "Vani, devleti böyle kullanmaya devam 
edecek misiniz etmeyecek misiniz? Bu iş verdiğiniz insanlara, verilecek iş varsa verin; yalnız, 
size rey verdikleri için iş veriyorsanız, vicdan satın alıyorsunuz. Devletin nüfuzunu böylesine 
kötüye kullanmaya ve Türk demokrasisini dejenere etmeye devam edecek misiniz? 
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Nihayet, şunu söylemek istiyorum ki: Türkiye'nin ileriye gitmesi, Türkiye'nin bugün içine 
düştüğü sıkıntılardan kurtulması zor. Bu gemi batmıştır; yani, ANAP tktidar gemisi batmıştır 
ve bu bir iflas masasıdır. (DYP sıralarından alkışlar) Bu geminin sadece direğinin ucu görünü
yor. Direğinin ucundan bunu çekip çıkaramazsanız, yüzdüremezsiniz, gücünüz yetmez. Bıra
kın, bunu millet yüzdürsün. 

Soruyoruz, diyoruz ki, "Bu gemi battığına göre, millete gidip, gelin, bu gemiyi çıkarıverin" 
diyecek misiniz demeyecek misiniz? Yoksa, "bizim yaptıklarımız doğrudur, bu zamana kadar 
yaptıklarımız doğrudur; bu zamana kadar yaptıklarımız doğru olduğuna göre, babam ne yap
mışsa ben de onu yapacağım" deyip, bundan sonra da aynı şeyleri yapmaya devam edecekse
niz, millet sizinle öylesine bir hesaplaşacaktır ki; gayet açıklıkla söylüyorum, seçim barajını 
geçemeyeceksiniz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yine de biz düşüncelerimizi söyleyelim: Gelin, yol yakınken, ülkeyi bu sıkıntılardan çıka
racak, 1963 güdümlü rejimini gerçek bir demokrasi haline getirecek, milletin hür vicdanına 
dayanan ve milletin iradesini devlete hâkim kılacak, herkese eşit ve dürüst bir seçimi göze alın. 
O zaman, sanıyorum ki pek çok mesele hallolur. 

Yine de, ne kadar hizmet yapabilirse, ne kadar hizmet yapılabilirse, bu Hükümetin -gerçi, 
"Anavatan Hükümeti" diyorsunuz ama- millete hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz edi
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirel. 
Söz sıran, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erdal inönü'nündür. 
Buyurun Sayın İnönü, (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir).— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

iki gûn önce Sayın Mesut Yılmaz'ın, Mecliste okuduğu Hükümet Programı üzerinde Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sunmak için huzurunuzdayım. Yüce Meclisi, kendi 
adıma, Grubumuz adına saygı ile »damlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bakıyorum, dil alışkanlığı ile hep "Yeni hükümet programı" diyo
ruz; önce bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu Hükümetin nesi yenidir? Niçin yeni bir 
hükümet kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur? Mecliste okunan programı dinlerken, herkesin ilk 
aklına gelen bu sorulara bir cevap verilmesini bekledim; ama, bu noktalarda hiçbir açıklık ge
tirilmedi. 

Sayın Yılmaz sözlerine başlarken, "17 Haziran günü Sayıp Cumhurbaşkanı, yeni Hükü
meti kurma görevini şahsıma tevdi ettiler" diyor. Peki, bu görev değişikliği nereden çıktı? Da
ha önce ne oldu? Onlara hiç değinmedi. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Kongreden çıktı. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Hatta, sonraki cümlelerinden, sanki bü değişikliğin ve da

ha önce meydana gelen hükümet değişikliklerinin, dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmele
rin bir sonucu olduğu izlenimini uyandırmaya çalıştı. Tabiî, işin aslı böyle değil. Hükümet Prog
ramının değerlendirilmesini burada gereği gibi yapabilmek için, okunan programda söylenen 
ve söylenmeyen şeylerin gerçek anlamını bulabilmek için, elbette, önce, niçin Mesut Yılmaz Hü
kümetinin ortaya çıktığını anlatmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, ANAP iktidarının bir hükümetini daha değiştirmesine neden olan 
olay, halkımızın ANAP politikalarına karşı duyduğu şiddetli tepkidir. ANAP politikalarının 
yarattığı ve sürdürdüğü enflasyonun, hayat pahalılığının, geçim sıkıntısının dünyasını zindan 
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ettiği, hayatını zehir ettiği halkımızın, çiftçisiyle, işçisiyle, esnaf ve sanatkânyla, memuruyla, 
emeklisiyle, dul, yetimiyle bütün halkımızın, eline geçen her fırsatta ANAP'a karşı tepkisini 
göstermek istemesinin bir sonucudur, 

Bakınız, iki yıl evvel, 26 Mart belediye seçimlerinde böyle olmuştu. Şimdi, tktidar Partisi
nin, ANAP'ın kongresinde de aynı şey oldu. Herhangi bir yolla halka erişip sorabildiğinizde, 
hangi partiye bağlı olursa olsun ya da bağımsız olsun, vatandaşlarımızın ortak tepkisi "ANAP 
politikalarını yürüten bu Hükümet değişsin, bir an evvel genel seçim yapılsın" şeklinde olu
yor. ANAP kongresinde bunu gördük. Kongrede, ANAP Hükümeti olarak icraatını öven, bi
rinci parti olduklarını iddia eden, 1992 Kasımından önce seçimin söz konusu olmadığını söyle
yen Başbakanı, Kongredeki çoğunluk, ANAP Genel Başkanlığından ayırdı, bu sözlerine inan
madığını gösterdi. Onun yerine, erken seçim dahil, halkın beklentilerine daha fazla gecikme
den cevap verebileceğini iddia eden, vaat eden Sayın Yılmaz'ı Genel Başkanlığa getirdi. Demek 
ki, İktidar Partisinin tabanındaki çoğunluk da bugün balkın çektiği ıstırabı görüyor, sıkıntıyı 
görüyor ve bir an evvel seçime gitmeyi bir çare olarak kabul ediyor. (SHP sıralarından alkışlar) 
Ama, şimdi bakıyoruz; Sayın Yılmaz'ın Hükümet Programında, kendisini Başbakanlığa geti
ren nedenlere hiç değinilmiyor, halkın dayanılmaz noktalara gelmiş geçmiş sıkıntılarından hiç 
bahsedilmiyor, enflasyonu düşürme sözü bile verilmiyor; asıl, halkın beklentisi olan seçimden 
hiç söz edilmiyor. 

Sayın milletvekilleri, bu kandırma, bu gerçeklere yüz çevirme, özellikle, Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde, halkın her gün yaşadığı, gördüğü, duyduğu olayları 
görmezlikten gelme yolunu bırakalım artık. Ülke bundan bir şey kazanmıyor, iktidar partisi 
bir şey kazanmıyor... tşte bakınız, bir hükümet değişikliği oldu; hükümetin değişmesine yol 
açan nedenler, muhalefetin Mecliste yıllardır dile getirdiği nedenlerdir, başka bir şey değil. Son 
aylarda verilen çeşitli gensorularda ele alınan nedenler ve olaylardan hiçbirisi Meclisteki İkti
dar Partisi çoğunluğu tarafından ciddiye alınmadı; hepsi gözardı edildi; arkasından, kendi kong
relerinde tktidar Partisi tabam ve milletvekilleri, aynı nedenlerle, genel başkanlarını değiştirdi
ler, Hükümeti düşürdüler... Bu davranış şeklinin, Büyük Millet Meclisinin, demokrasimiz, devlet 
düzenimiz içindeki yerini, cğırlığını küçülttüğünü ve artık, Meclisin tktidar Partisi çoğunlu-
ğundaki bu vurdumduymazlık havasını bırakmanın, halkımızın sıkıntısına çare olacak karar
ları Mecliste almanın zamanı geldiğini görmüyor musunuz? 

t ki gün önce dinlediğimiz Hükümet programı Türkiye'nin bugünkü gerçeğini hiçbir .şekil
de yansıtmıyor, bu ANAP Hükümetinin öteki ANAP hükümetlerinden ne farkı olduğunu söy
leyemiyor. Bir taraftan, ANAP politikalarını devam ettireceğini belirtiyor, bir taraftan da, mu
halefetten, özellikle, SHP'den esinlendiği görülen vaatler yapıyor... Tarımın destekleneceği, taban 
fiyatlarının enflasyonun üzerinde tutulacağı, girdi kullanımının teşvik edileceği belirtiliyor... 
Bu sözlere, çiftçimizin, köylümüzün inanacak hali var mı? 

Daha evvel de ANAP programlarında benzer şeyler söylendi; hep söylendi. Ama, sonuç 
nedir? Sonuç: Köylümüz, çiftçimiz, ANAP Hükümetleri zamanında ömürlerinin en sıkıntılı 
dönemini geçiriyorlar; yoksullaşmalardır, tarlalarını, traktörlerini, evlerini satmak zorunda kal
mışlardır. ANAP Hükümetleri döneminde, Türkiye'de, tarımdan, başka sektörlere devamlı olarak 
kaynak aktarılmıştır. Köylümüz, çiftçimiz, bu dönemdeki kadar, hiçbir zaman icra takibine 
uğramamıştır. 

Hükümet programında, girdi kullanımının artırılmasına büyük önem verileceği yazılı. Bu 
önem nasıl verilecek, ne zaman verilecek? 
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Tarımda verimi artırma bakımından en önemli girdi gübredir, örnek olarak; Avrupa'da 
bir hektara 229 kilo, Asya'da 115 kilo, dünyada ortalama 99 kilo kullanılırken, bizde ortalama 
olarak sadece 58 kilo gübre kullanılıyor. Hal böyle iken, ANAP Hükümeti son aylarda ne yap
tı? Gübreye yüzde 200 ilâ 348 arasında değişen zamlar yaptı. Türkiye'de en çok kullanılan gübre 
(yaklaşık olarak kullanılan gübrenin üçtebiri) amonyumnitrattır. Eti çok zam, yüzde 26'lık amon-
yumnitratta yapıldı, gübrenin değeri 172 liradan 600 liraya çıktı. 

Şimdi, "girdi kullanımını artıracağız" diyen Hükümete soruyorum: Bu konuda ne yapa
cak? Bu kadar pahalanmış bir gübreyi çiftçimizin daha çok kullanmasını nasıl sağlayacak? 

Geçen yıl, 1 kilo buğday ile 2.9 kilogram amonyumnitrat gübresi alabilen köylü, bu yıl, 
sadece, 1 kilo 250 gram aynı gübreyi alabilecek güçte. Geçen yıl 10 kilo pancarla 7 kilo amon
yumnitrat gübresi alan çiftçi, bu yıl sadece 2 kilogram gübre alabilecek güçte. 

tşte, ANAP Hükümetleri, programlarında çiftçimize söylediklerinin hep tersini yaptılar; 
ürünlere verdikleri fiyatlar devamlı olarak enflasyonun altında kaldı. Bugün, tütün üreten, çeltik 
üreten, çay üreten, fındık üreten, ayçiçeği üreten, pamuk, pancar, sebze üreten köylümüz peri
şandır. Pancar üreten çiftçinin bir kilogram şeker alması için 37,5 kilogram pancar satması 
gerekiyor. 

ANAP Hükümeti, şekere dört defa zam yaptı; ama, pancar üreticisine bunun karşılığı olacak 
primi ödemeyi düşünmedi. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Bu kadar palavrayı baban bile atmadı. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Yurt dışından karpuz, domates ithal edildi. Bunun sonu

cunda, serada domates üreten çiftçimiz, serasına kapladığı naylonun parasını ödeyemeyecek 
duruma düştü. Yanlış tahıl alma politikaları sonucunda, maliyetin altında hem de geç olarak 
açıklanan taban fiyatları, Çukurova'da, Mersin'de, Hatay'da, bütün erken buğday üreten böl
gelerde, çiftçimizi perişan etti; buğday üreticisi için getirdiği 30 tonluk limitle köylümüze yeni 
bir engel çıkardı. Toprak Mahsulleri Ofisi, şimdi, çiftçiden aldığı ürünün yüzde 75'inin parası
nı vereceğini söylüyor, tik duyuruda "Ancak yüzde 50'sine peşin ödeme yapacağız" demişler
di... 

Şimdi, Sayın Hükümete öneriyorum: Yuvarlak sözleri bıraksınlar, çiftçinin ürününün ta
mamına peşin ödeme yapacaklarını buradan ilan etsinler. 

Tüm çiftçimiz gibi, koza üreticimiz de öfke içindedir. Üretici, kozasını kooperatife teslim 
ediyor; fiyat belli değil, desteklemeye girip girmeyeceği bilinmiyor... 1989 yılında koza fiyatları 
borsa ortalaması 17 000-17 500 lira iken, 1990 yılında koza fiyatları 12 bin liraya düştü. Bursa, 
Bilecik ve çevre illerde koza üreticisi perişan durumda. Hükümet, koza üreticisinin sesine, bu 
gerçeklere kulak verecek mi? 

Yıllardan beri söylediğimiz bir konu; peşin ödeme yapılamayan hallerde çiftçinin alacağı
nın Ziraat Bankasına olan borcuna mahsup edilip, faiz uygulamasının durdurulması önerimiz, 
sonunda, geçen Hükümet zamanında ele alınmıştı. Bu Hükümet programında da aynı vaat 
yapılıyor; güzel; ama, yeterli olmadığını hemen belirteyim. Çiftçimizin, köylümüzün, Ziraat 
Bankası dışında, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Şekerbanka olan borcu için de aynı uygulama
nın yapılması şarttır. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet programında orman köylümüzü biraz olsun rahatlata
cak herhangi bir ifadeye rastlamak mümkün değildir. Bugün, Orman köylüsü, uygulanan poli
tikalar sonucunda, toplumun en fakir kesitini oluşturmaktadır. Gelir dağılımı yönünden çok 
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kötü durumda olan bu kesimin ortalama yıllık geliri 150 dolar civarındadır; Bu durumu düzel
tecek en ufak bir tedbirin dahi düşünülmemiş olması, bu Hükümetin, orman köylüsünü kade
rine terk ettiğini gösteriyor. 

Hükümetin orman işçisine tariıdığı, köylümüzün deyimiyle "Vahidi fiyat'' cağ dışıdır, son 
derece düşüktür. Emval maliyeti içinde, işçilik maliyeti, bugün yüzde 5'i bile bulmamaktadır. 
ANAP Hükümetleri, uzun yıllar işçilik ücretini bu şekilde çok düşük tuttukları gibi, ödemele
ri bazı yörelerde altı yedi ay geciktirerek yapıyorlar. Bu kesimden alınan rüsumlar son derece 
yüksektir. Köylümüzden alınan yüzde 5'ler büyük şikâyetleri beraberinde getiriyor. Seçim za
manları ANAP'h bakanlar "bu yüzde 5'leri kaldıracağız" diyorlar; hiçbir şekilde, verdikleri 
sözleri yerine getirmediler. Bugün, en büyük göç olayı orman bölgelerimizde yaşanıyor. ANAP 
Hükümetlerinin orman köylümüze reva gördüğü yanlış politikalar devam ederse, orman köy
lümüz, geçim sıkıntısı yüzünden yurdunu tamamen terk etmek zorunda kalacaktır. 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Var, var, yakında müjde var. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, çalışma hayatımız bugün büyük bir 

bunalıma gidiyor. İşsizlik sürekli artarken, yüzbinlerce işçiyi kapsayan toplusözleşme görüş-
.. meleri uyuşmazlık aşamasındadır. İşçi çıkarmalar, özel kesimde ve devlet kesiminde yaygınlaş

maktadır. İşçilerin sözleşmelerle kabul edilmiş hakları ödenmemektedir. Zonguldak maden iş
çilerinin durumu bunun en çarpıcı örneğidir. Büyük sıkıntı içindeki bu işçilerin alacakları 133 
milyarı bulmaktadır/Hükümet Programında bu duruma hiç değinilmiyor, bu bunalımın nasıl 
önleneceği anlatılmıyor. 

Bu yanlış gidişin, enflasyondan, hayat pahalılığından, sınaî gelişmenin duraklamış olma
sından, ekonomideki durgunluktan gelen nedenleri var; çalışma hayatıyla ilgili, Anayasadaki, 
yasalardaki çağdışı ya da eksik düzenlemelerden gelen nedenleri var. Programda bu nedenlerin 
hiçbirinin Üzerinde durulmuyor, sadece, gelişmiş ülkelerdeki seviyeyi hedefledikleri söyleniyor. 

Bütün çalışanlara işçi-memur ayırımı yapmadan sendika kurma hakkını kabul etmeden, 
gelişmiş ülkelerin seviyesine nasıl varırsınız? Bir işsizlik sigortası düzeni getirmeden, keyfî iş
ten çıkarmalara karşı bir yasal güvence getirmeden, nasıl gelişmişlik hedefine varabilirsiniz? 
Bugünkü sürekli yüksek enflasyon ortamında, toplusözleşme görüşmelerinin emeğin hakkını 
verecek şekilde bir an önce sonuçlanması için nasıl bir yaklaşım düşünüyorsunuz? Hükümet 
programı yuvarlak sözlerle bütün bu gerçek sorunları geçiştirmeye çalışıyor, ama, sorunlar or
tada ve işte bu Hükümetin kurulmasına neden olan da bu sorunlar. Şunu da ekleyeyim ki, 
bu Hükümet programının çalışma hayatına yaklaşımı'demokratik ölçülere vurulduğunda, de
mokratik açıdan Akbulut Hükümetinden daha geri görülmektedir. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Programda sendikal haklardan bir kelimeyle bile bahsedilmiyor. Toplusözleşmelerde eko
nomik imkân ölçüsü vurgulanarak, sonunda Yüksek Hakem Kurulunun belirleyeceği ücretin 
egemen olacağı havası veriliyor, öyle anlaşılıyor ki, bu tavırlar, Sayın özal'ın işçi ücretleri ko
nusunda zaman zaman kamuya açıkladığı tek taraflı görüşlerin yansımalarıdır; ama, böyle bir 
yaklaşımla çalışma barışını korumanın da hayal olduğu açıktır. 

Sayın milletvekilleri, bugünlerde, memurlarımız ve emeklilerimizi, temmuz ayında verile
ceği daha ocak ayında eski Hükümet tarafından vaat edilmiş maaş artışlarını sabırsızlıkla; ama, 
hem de kaygıyla beklemektedirler. Kaygıyla; çünkü, ocak ayında vaat edilen, yüzde 20'lik bir 
artışla; o artı? da bugün hiçbir anlam ifade etmez. Şimdi yapılacak maaş artışının, enflasyo
nun neden olduğu büyük kayıpları ne ölçüde gidereceği belli değil; kaygı burada... Aslında, 
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bugünkü tktidar yetkililerinin de kabul ettiği hesaplar, "kalkmıyoruz" dediğimiz geçen yirmi 
yirmibeş yılda memurlarımızın gerçek gelirlerinin önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor. Bu ka
yıpları giderecek maaş artışlarını bir an önce sağlamak, sosya adaletin gereğidir. Bu Hüküme
te, bizce bir seçim hükümeti olduğu için, eline geçen bu fırsatı iyi değerlendirmesini, memurla
rımıza, emeklilerimize enflasyonun üzerinde ve geçmiş kayıpları en geniş ölçüde giderecek üc
ret artışları getirmesini öneriyorum. 

Biz, parti olarak, katsayı sistemini yeniden ele alacak, personel rejimini bugünkü yamalı 
bohça halinden kurtaracak yeni bir düzenleme hazırlıyoruz. Memurların emeklerinin karşılı
ğını ve sosyal haklarını güvence altına almak için de, memurların sendika kurma hakkını des
tekliyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) Bütün çağdaş demokrasilerde olduğu gibi, bu hakkın, 
Anayasada ve yasalarda yerini alması için uğraşıyoruz. Bugünkü belirsiziklere ve güçlüklere 
rağmen, eğitim dalında, sağlık dalında, belediyelerde ve başka yerlerde kurulmuş memur sen
dikalarının çalışmasına, gelişmesine bu yeni ANAP Hükümetinin engel olmamasını, sendika 
kurmak isteyen insanları gözaltına almamasını istiyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Esnaf ve sanatkârlarımızın aylardır Halk Bankasından kredi alamadıkları, senet protes
tolarının, dükkân kapatmalarının birbirini takip ettiği de bugünün gerçeği; ama, bu konular
da da Hükümet Programında hiçbir açıklama yok. Halk Bankasının 850 esnaf kefalet koope
ratifi aracılığıyla dağıttığı kredinin toplamı 475 milyar; küçük sanayi; orta sanayi, büyük sa
nayi, serbest meslek kredisi olarak verdiği, 760 milyar civarında. Görüyorsunuz, esnaf, sanat
kâr ve ara saniycinin Halk Bankasından aldığı toplam Kredi, nerede ise bir tek holdingin aldı
ğı kredi kadar. Bu kredi, esnaf ve sanatkârımız için yetersizdir, faizi yüksektir; üstelik daha 
da yükseltildi. 1991'de küçük sanayi işletme kredisinin faizi yüzde 75'e, orta sanayininki yüzde 
85'e, büyük sanayininki yüzde 86'ya çıkarıldı. Hangi ara saniyici bu faizlerle yatırım yapabi
lir? 

Küçük esnaf ve sanatkârımıza eylülden itibaren, cirosu ne olursa olsun, yazar kasa kullan
mak zorunluluğu getiriliyor. Yeni Hükümeti buradan uyarıyorum; 10 milyonun altında cirosu 
olan esnafı yazarkasa almaya zorlarsanız, en az 300 bin esnafımız dükkânını kapatmak zorun
da kalır, incelemede kolaylık olacak diye, insanlarımızı işsiz bırakmaya ne hakkımız var? Ey
lül gelmeden, bu konuyu Hükümetin ele almasını, çözmesini istiyorum. 

Bağ-Kur konusunda yeni yasal düzenleme yapılacağı programda vaat ediliyor. Bağ-Kur'dan 
yardım bekleyen vatandaşların, yardım yerine eziyet görmeleri ve ellerine geçecek emeklilik üc
retlerinin gülünç hem de acıklı derecede düşük olması; Bağ-Kur'un, prim ödemediler diye tar
lalarını, arsalarını, dükkânlarını icraya verdiği, hatta hapse attırdığı vatandaşlardan yükselen 
feryatlar, görüyorum ki, bu programın bile vurdumduymazlığını aşabilmişler. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Bir örnek vereyim; Bağ-Kur emeklilerinin büyük çoğunluğu 6 ncı basamaktan emeklidir 
ve ayda ellerine geçen 140 bin lirayla geçinmek zorundadırlar. Olacak şey midir bu? Sosyal 
yardım 1987'de 10 675 liraya yükseltilmişti ve o günden bugüne hâlâ 10 675 liradır. 

Sayın milletvekilleri, bir an evvel bu yasanın düzeltilmesi, Bağ-Kur'un eziyetlerinden va
tandaşların kurtarılması ve Bağ-Kur'un vatandaşlara yardım edecek hale getirilmesi şarttır. An
cak, programda ifade edilen şekilde, sadece nimet-külfet dengesi esas alınarak, Altıncı Planda 
yer alan devlet desteğinin sağlanması olanağı araştırılmadan ve gerçekleştirilmeden, Bağ-Kurlu 
vatandaşlarımıza istenen düzeyde sosyal sigorta hakkı nasıl sağlanabilecektir? Hükümetin bu 
noktaya açıklık getirmesini istiyorum. 
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Bakınız, biz, SHP olarak verdiğimiz kanun teklifimizle, Katma Değer Vergisinin yüzde 
10'unun Bağ-Kur Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesini istedik; Hükümetin, bu teklifi des
teklemesini bekliyoruz. 

Hükümet Programında hiç değinilmeyen bir konu da yolsuzluklar. Program, bunu da gör
mezlikten geliyor; ama, halkın bu konudaki tavrı, tepkisi açıkça belli. Onun için, Hükümetin 
bu konu'üzerine gideceği, basın aracılığı ile kamuoyuna duyuruluyor. Programda yok; ama, 
basın aracılığı ile böyle bir duyuru yapılıyor. 

Bakınız, daha geçen gün verdiğimiz bir gensoruda bir olay söz konusu edilmişti; Toplu 
Konut İdaresi, içinde çalıştığı kendi mülkünü satıp, başka bir binayı daha yüksek bir fiyatla 
hem de sınırlı bir süre için kiralamıştı. "Bu nasıl şeydir? Devlet niye zarara sokuluyor? Açık
lansın, hesabını soruyoruz" dediğimizde, eski Hükümet sözcüsü <'usulsüzlük yok, zaten işlem 
henüz bitmedi" demişti ve güya mesele örtbas edilmişti; ama, şimdi basından öğreniyoruz ki, 
bu kiralama işini yeni Hükümet durduracaktır. 

Bu arada, yeni Hükümet, eski Hükümetin bu işlemini, yolsuzluk iddiaları karşısında dur-
' durmaya yönelirken, eski Hükümet üyelerinin de geçmişte karıştıkları yolsuzluk iddialarının 

araştırılmasını istediklerini öğreniyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Böyle bir kargaşayı, aynı takımın içinden çıkmış insanlar "yeni Hükümet oldular*' diye 
nasıl çözerler? Bunu ancak, millî iradeyle oluşacak yeni bir Meclis, yeni bir iktidar çözer. Za
ten, demokrasiyi totaliter rejimlerden ayıran en önemli özellik, erdem de budur. Yolsuzlukla
rın, kayırmaların, haksızlıkların hesabı bir gün sorulur. (SHP sıralarından alkışlar) Halkın ira
desinden güç alan bir yasal düzen içinde sorulur. 

Şunu da ekleyeyim ki, bir bakanın, kendisine getirilen yolsuzluk iddiasıyla ilgili bir dosya
yı işleme koymaması, koydurmaması, o bakana da sorumluluk getirir. Böyle bir işlemi başlat
mak, bakanın isteğine bağlı değildir, zorunlu olarak yapacağı şeydir. 

Sayın milletvekilleri, yolsuzlukların üzerine gitmek, her kademede rastlanabilecek sorum
luları bulup çıkarmak, adalete teslim etmek, ancak millî iradeye dayanan ve yasalara tam saygı 

„ gösteren bir yönetimin yapabileceği şeydir. ANAP'ta kendisini gösteren zihniyet, "Anayasayı 
bir defa ihlal etmekten bir şey çıkmaz" zihniyeti, ANAP'ın Meclis çoğunluğu buna karşı çık
madığı için, bugün, bütün hukuk düzenimizi tahrip etmiş bir halde, iktidarı sarmıştır. 

Her devlet görevlisi gibi yetkilerini Anayasadan alan, her vatandaş gibi Anayasaya saygı 
göstermesi gerekli olan Cumhurbaşkanı, "ben bu Anayasanın Cumhurbaşkanına yüklediği ta
rafsızlık görevini kabul etmiyorum, ben tarafsız olamam" diye açıkça söyleyerek, Cumhurbaş
kanı yeminini her gün çiğnerse, Anayasada yetkisi olmadığı halde, iç politika, sosyal, ekono
mik politika, dış politika alanlarında, hatta özel sektör firmalarının kendi aralarındaki reka
bet alanlarında her konuya müdahale eder, kendi düşünce ve kararını uygulatmaya çalışırsa, 
bu davranışları, inanınız, devlet düzenini öylesine tahrip eder ki, bu kargaşa içinde yolsuzluk
ların üzerine gidilemediği gibi, her gün yeni yolsuzluk olanakları yaratılır. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

tşte, aylardır herkesin göz önünde geçen bir olay... Bir özel televizyon firması, Türkiye'de
ki olayları, devletçe kabul edilmiş bir korsan yayın halinde her gün gösteriyor televizyondan. 
Halbuki, Anayasanın 133 üncü maddesi, bakınız, "radyo ve televizyon istasyonları, ancak devlet 
eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenlenir" diyor. Eski Hükü
mete kaç defa sorduk; "Ya bu yayınları önleyerek Anayasanın gereğini yerine getirin ya da 
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gelin Anayasayı değiştirelim, belirli usuller içinde, başka demokrasilerde olduğu gibi, televiz
yondaki devlet tekelini kaldıralım, bütün özel girişimcilere eşit rekabet hakkı tanıyalım" de
dik. Bunu söyledik; hiçbirini yapmadılar. Anlaşılan, maksat, belirli bir firmayı kayırmak, dev
let nüfuzu kullanılarak bazı insanları zengin etmek. Bir de, bu davranışı "yenilik" diye, "çağ
daş gelişmelere ayak uydurmak" diye, "becerikli girişimcilik" diye gösteriyorlar... tşe bakın... 
Dünyada ilk toplum örgütlenmeleri, site devletleri ya da başka devlet şekilleri ortaya çıktığı 
günlerden beri bilinen bir marifeti, toplumun başına ya da ileri mevkilere geçen insanların top
lumdan aldıkları gücü birkaç kişiyi zengin etmek için belli etmeden kullanmak marifetini, şimdi, 
bize ve gençlerimize, özellikle yeni girişimlere atılarak ekonomi alanında ilerlemek isteyen genç
lerimize örnek diye gösteriyorlar... (SHP sıralarından alkışlar) Gençlerimiz,.sakın bu akıllara 
itibar etmesinler. Kimseye hayır getirmez bu akıllar. 

Programın 37 nci sayfasında bir paragraf var: "Tüketici haklarının korunması için geliş
miş ülkelerdekine benzer rekabet hukuk düzeninin sağlanması, haksız rekabetin bertaraf edi
lebilmesi için mevzuat çalışmaları en kısa zamanda Yüce Meclise sunulacaktır" deniliyor. 

Sayın milletvekilleri, eğer bu programın bir anlamı varsa, hiç gecikmeden,- televizyon ko
nusundaki haksız rekabeti ortadan kaldıracak, haklı rekabet düzenini sağlayacak yasal hüküm
leri, yasal düzenlemeleri, önlemleri yeni Hükümet hemen getirmelidir. Bunu yapmadıktan sonra, 
programdaki bu sözler kuru gürültü olarak kalır. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Hükümetleri, siyasal şiddet konusunda hep çok id
dialı olmuşlar ve bugüne kadar da tam anlamıyla bu konuda başarısız kalmışlardır. Hemen 
her Anavatan Hükümeti programında, "terör eylemlerinin sona erdirileceği, olağanüstü hal 
bölgesinde güvenliğin sağlanacağı" ifade ediliyor; ama, bütün bunlara karşılık, şiddet olayları 
artarak ve boyutlanarak tırmanmaya devam ediyor. Asıl kaygı verici olan, toplumu derinden 
sarsan olayların önlenmesinde, aydınlatımasında, sorumluların yakalanmasında hemen hemen 
hiçbir başarı sağlanamamış olmasıdır. Muhalefetin bu konudaki olumlu tutumunu da yeterin
ce değerlendiremeyen ANAP Hükümetleri dönemlerinde, terör örgütleri, istedikleri anda, is
tedikleri yerde ve istedikleri türde eylem koyabiliyorlar ve umut kırıklığını yaygınlaştınyorlar. 
ANAP Hükümetlerinin bugüne kadar söyledikleri, günü kurtarmak, geçiştirmek amaçlı, bili
nen klişe sözlerden ibaret kalmıştır. 

Olağanüstü hal bölgesinde de sorunlar derinleşerek sürmekte, hiçbir iyileştirme sağlana
mamaktadır. Yöre halkımı/, iki yönlü, çok ağır bir baskı altındadır. On yılı aşkın süredir de
vam eden bu dayanılmaz baskı, ANAP Hükümetlerinin başarısızlığından kaynaklanan ağır 
bir haksızlık olarak devam etmektedir. Bölgedeki insanlarımızın bu sıkıntıdan kurtarılacağı 
konusunda, bu Hükümet Programında da, ne yazık ki en ufak bir umut bile yoktur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, programın ekonomi ile ilgili bölümleri üzerinde durmak isti
yorum. Aslında, bunların aynntılı eleştirisine girmeye hiç gerek yok; çünkü, daha önceki program 
görüşmelerinde, bu, yeterince yapıldı; tekrarında yarar yok. Burada yapmak istediğim, bunla
rın eleştirisinden çok, niçin tekrar tekrar her programda bunlara yer verildiğini sormaktır. 

1983'teki ilk programdan bu yana, tüm ANAP Hükümetleri programlarında, değişmeyen 
temel ekonomik hedefler yer alıyor. Aradan sekiz yıl gibi uzun bir süre geçti, bu hedeflerin 
hiçbirisi gerçekleşmedi. Her seferinde, aynı hedefler, gerçekleşecek umuduyla programlara ko
nuluyor ve hedeflerin de bir önceki dönemde gerçekleşmediği itiraf ediliyor. Demokratik ülke
lerde bunu anlamak mümkün değildir. Hükümet programı, halkı ile hükümet arasında yapılmış 
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bir sözleşmedir ve hükümet bu sözleşme ile taahhütlerde bulunur. Taahhütlere ve sözleşmeye 
uymamanın bedeli iktidardan düşmektir. Ülkemizdeki çarpıklık işte burada. ANAP'la başla
tılan uygulamalarda, halkımız, sözleşmeye Uymadığını ANAP'a tekrar tekrar hatırlatmasına 
rağmen, ANAP, bu dekmokratik sese kulak vermiyor, bedeli ödemeye yanaşmıyor. ANAP İk
tidarı, hükümetleri değiştiriyor, makyaj tazeliyor, sorunu geçiştiriyor, yerine getirilmemiş ta
ahhütleri tekrar tekrar ısıtarak halkımızın önüne koyuyor... 

Bu arada, geçmiş programların en temel hedefi olan enflasyon, el çabukluğuyla, yeni prog
rama alınmamıştır. 'Alternatifimiz yoktur0 diyenlerin, ekonomimizin en temel sorunu olan 
enflasyonu unutmaları ve bu konuda söyleyecek bir şeylerinin olmaması çok hazindir. Niye 
unuttular? Herhalde, "bu sorunu yaratan ve büyüten siz değil misiniz?" diye sormayalım di
ye. Unutmuş görünmekle sorun ortadan kalkmıyor ki... 

"Enflasyonun iş ahlakını ve gelir dağılımını bozduğu, millî hesapları karmakarışık ettiği 
bilinmektedir. Gelir dağılımına yaptığı yıkıcı etki uzun müddet tolere edilemez, önümüzdeki 
on yıl içinde enflasyonun yüzde 20'lerin altında seyreder halde tutulması kaçınılmazdır." 

Bu tespitleri ben yapmıyorum, bu defaki alıntımız Sayın özaTdan da değil, bu defaki alın
tımız, Sayın Pakdemirli'nin geçenlerde yayımladığı bir çalışmasında yer almaktadır. (SHP sı
ralarından alkışlar) • , 

Enflasyonu önemli bir sorun olarak gören ve bunu çözmeye yönelik öneriler geliştiren Sa
yın Pakdemirli, ekonominin dümenini eline geçirdikten sonra, kendisinin büyük katkılarıyla 
hazırlanan programda, birdenbire, bu sorunu unutmuş görünüyor. Şimdi, böyle bir programın 
inandırıcılığı olabilir mi? 

Değerli arkadaşlarım, kısaca şunu söyleyeyim: Bu program, iktidara veda programıdır; 
bunu unutmayın. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi gelelim programın bizim söylediklerimize benzeyen noktalarına; çünkü, öyle nok
talar da var. Tabiî, SHP, iktidara yürüyen bir parti. Partimiz, alternatif politikalarımızın anla
tıldığı kitaplar hazırlamaktadır. Zaman zaman, bu çalışmalarımızla ilgili bilgileri kamuoyu
nun dikkatine sunuyoruz. Yeni programı hazırlayan kadronun, yeni programı hazırlarken, bi
zim sözünü ettiğimiz programları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiği anlaşılıyor. Bu, tabiî se
vindirici bir gelişme; az da olsa dediklerimize kulak verdiğinizi gösteriyor. 

Bir iki örnek vereyim. Programda deniyor ki, "ücretlinin eğitim, sağlık, konut kredisi fai
zi ve kültür harcamalarının vergiden düşmesi için kanunî düzenleme Meclise sevk edilecektir. 

Vergilendirilmemiş alanlardan vergi almak ve yeni vergi mükellefleri yaratmak esastır. 
Hayat standardı uygulaması ıslah edilecektir. 
Ekonomik politikalarla malî politikalar tam bir uyum içine sokulacaktır." 
Sayın milletvekilleri, bütün bu öneriler, basına da ana hatları açıklanan.SHP'nin "Mali

ye ve Vergi Politikaları" isimli raporunda dile getirilmekte ve ayrıntılı bir şekilde irdelenmekte
dir. Bu önerilerin burada yer alması güzel tabiî; ancak, uygulamada başarılı olabilecek misi
niz? İşte, o konuda bazı tereddütlerim var. örneğin, vergilendirilmemiş alanlardan vergi al
mak bir vergi reformudur. Bu reformu uygulayacakların buna inanması gerekir. 

Sayın Maliye Bakanı, yeni program hazırlanmadan önce 22 Mayıs tarihli İSO Dergisine 
verdiği özel bir mülakatta, "Türkiye'nin bir vergi reformuna ihtiyacı yoktur" demektedir, Bu
yurun!.. Şimdi siz, vergi reformunu gerekli görmeyen ve söz konusu uygulamadan sorumlu 
bir bakanın, bu yeni vergi kaynaklarım bulup toplamasım nasıl beklersiniz? Bu, inandırıcı olabilir 
mi? 

— 623 — 



T.B.M.M. B : 130 3 . 7 . 1991 O : 1 

Herhalde, bu yeni program, ülkemizin siyasî tarihini ileride inceleyeceklere, anlaşılması 
çok güç malzeme bırakacaktır. Bir tarafta, kendi yaptığı çalışmada enflasyonu önemli bir so
run olarak gören, ancak bunu programa almayan bir bakan; diğer tarafta, programda yer alan 
vergi reformunu gerekli görmeyen bir başka bakan... Nerede bu programın inandırıcılığı? Bu 
kandırmacalar nereye kadar sürecek sayın milletvekilleri? (SHP sıralarından alkışlar) 

Sözü edilen önerilerden, "ekonomik politikaların malî politikalarla uyumunun sağlanması 
gerekliliği'' önerisi, bizim maliye programımızın temel taşı niteliğindedir. Bu önerimiz aynen 
programa aktarılmıştır; ancak, bu öneri programa eklenirken tuhaf bir durum ortaya çıkmış... 
Programda yer alan "ekonomik politikalarla malî politikalar tam bir uyum içine sokulacaktır" 
deyimi, bu uyumun olmadığının kabul edildiği bir itirafname haline dönüşüyor. Madem uyum
suzluğun varlığı kabul ediliyor, o zaman, geçmiş dönemin uyumsuz ekonomik politikalarına 
neden övgüler diziliyor?.. Bu övgüler neyin nesi?.. Nereden bakılırsa bakılsın, program tutar
sızdır, inandırıcılığı yoktur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Programda gerçeğe uymayan noktalara gelelim: Programda, "paramız konvetibl hale 
getirilmiştir" deniyor. Sayın milletvekilleri, bu, tam bir kandırmacadır; gerçek konvertibiliteye 
geçilememiştir. Eğer dış ticaret açığınız -geçen yıl olduğu gibi- 9,5 milyar dolarsa, konvertibili
teye geçemezsiniz. Geçerseniz, paranızın değeri, birden, sıfıra iner. 

Programda "tekeller kaldırılmıştır" deniyor. Herhalde, Hükümet, tütün tekelinden söz 
ediyor. (SHP sıralarından alkışlar) Gerçekten, tekel, devletin tekeli, tütün kararnamesi ile, te
kel olma özelliğini yitirdi. Halbuki, bu, liberal olduğunu ileri süren Hükümetin piyasa ekono
misi anlayışına da terstir. Alışkanlık yaratıcı maddelerde devlet tekelini kaldırırsanız, bu, bir 
istismar konusu olur. Eğer ekonomide bir tekel olacaksa, bu, devletin elinde olmalıdır. Anlaşı-

• lan, ANAP, devlet tekelini kaldırmayı, tekelleri kaldırmak zannediyor. Peki, özel sektör tekel
lere ne buyurulur? ANAP, özel sektörde hangi tekelleşmenin önüne geçmiştir?. Hükümete so
ruyorum; örnekler versinler lütfen. 

Bakınız, gerçekler hiç de öyle değil. Tekelci eğilimlerin ülkemizdeki manzarasını sergile
yen çok değerli bir bilimsel çalışma var elimizde. Çalışmanın bulguları, tekelleşmenin kaldırıl
ması şöyle dursun, giderek yoğunlaştığını gösteriyor. Yazık ki, vaktim yok, ayrıntılara geçeme
yeceğim; ama, isteyene gösteririm. 

Programda, "faizler büyük ölçüde serbest bırakılmış" deniyor. Sayın milletvekilleri, ne 
demek büyük ölçüde serbest?.. Faizler ya serbesttir ya değildir. Daha önceki hükümet prog
ramlarına bakıyoruz, "faizler serbest bırakılmıştır" deniyor. O iyi... Şimdi ne oldu da, bu "büyük 
ölçüde" deyimi eski cümleye eklendi?. Sanırım, hükümet üyeleri de faizlerin serbest olduğuna 
inanmıyorlar. Tabiî, nasıl inansınlar ki, şu an bakan olanların bir kısmının da yer aldığı bir 
önceki hükümet, bir geced' faizlere müdahale ederek düşürmüştü, öyle değil mi?.. Bu mah-
çupane ifade buradan kaynaklanıyor işte; ama, bu tespitle, ekonomideki terimlere böylece bir 
katkı da yapmış oluyorlar. Yalnız, bu terimi iyice açıklamaları gerekir. 

Hükümet programında, "köprü, baraj gibi tesislerin gelir ortaklığı senetleri çıkarılarak 
tasarruflar teşvik edilmiş, böylece halkın tasarrufları yeni yatırımlara kaynak oluşturmuştur" 
deniyor. Hangi halk tasarrufu sayın milletvekilleri, hangi yatırımlar?.. Halk geçim derdinde, 
bir de tasarruf mu yapabilecek?.. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bankalar Birliğinin mayıs ayında yayımlanan raporunda, faiz pastasının nasıl paylaşıldı
ğına ilişkin son derecede çarpıcı rakamlar veriliyor. 1990 yılı sonu itibariyle, değeri 3 milyona 
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kadar olan hesapların toplam vadeli tasarruf mevduatından aldığı pay yüzde 23,2 iken, 3 mil
yonun üzerindeki hesapların payı yüzde 76,8 olmaktadır. 9 milyondan fazla vadeli tasarruf 
mevduatının, 7 milyondan fazlası 3 milyona kadar olan hesaplara aittir. Görüyorsunuz ki, faiz 
pastasından en büyük dilimi, az sayıdaki yüksek değere sahip hesaplar almaktadır. 

Halkın büyük çoğunluğu evine et götüremezken, sofrasına zeytin alamazken, hangi halk 
programda sözü edilen senetleri alabilmektedir acaba? Hükümet bunun cevabını vermelidir. 

"Tasarrufların yeni yatırımlara kaynak oluşturduğu" sözüne gelelim: Sekiz yıllık ANAP 
iktidarında, imalat sanayii, madencilik ve tarım gibi Üretken sektörler yatırım yönünden önemli 
ölçüde ihmal edilmişlerdir. ANAP döneminde özellikle, sanayi kurmak, ekonomik ve maR araç
larla desteklenen ve kolaylık gören bir iş olmaktan çıkmıştır, özel sektör imalat sanayi yatı
rımlarının toplam yatırımlar içindeki payı, cari fiyatlarla, 1983'te yüzde 23.8 iken, bu pay 1990'da 
yüzde 15.2'ye düşmüştür; hem de "en yüksek büyümeye ulaşıldı" denilen bir yılda. Kamu ke
siminin ve planlamanın bu dönemde sanayileşme ile bağlantısı tamamen kesilmiştir. Kamu ke
simi imalat sanayi yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı 1983'te yüzde 15.8 iken, 
bu pay 1990'da yüzde 5.3'e düşmüştür. Böylece, imalat sanayiine kamunun yatırım yapması 
âdeta yasaklanmıştır. Hadi, "bunun, ANAP Hükümetlerinin tercihleriyle çelişen bir yönü yok" 
diyelim; peki, özel sektören imalat sanayii yatırımları ne yönde gelişti?.. Enflasyonun müzmin 
bir hastalık haline geldiği, dövizin pahalı, faizlerin yüzde 100'ü geçtiği bir ekonomide, özel 
sektör, tabiî, doğal olanı yapmış ve imalat sanayine yatırım yapmaktan kaçınmıştır, özel sek
tör imalat sanayii yatırımlarının toplam yatırımları içindeki payı 1983'te yüzde 33,8 iken, bu 
pay 1990'da yüzde 23.5'e gerilemiştir. Kamudan boşalan alanı, demek ki özel sektör doldur
mamıştır. İşte, sanayileşmenin acıklı durumu bu iken ve bu nokta, Devlet Planlama Teşkilatı
nın bir çalışmasında da açıkça itiraf edilirken, bakalım, bu program sanayileşme hakkında ne 
söylüyor... 

Programda,."Sanayileşme politikaları kalkınmanın ana unsuru olmaya devam edecek" 
deniliyor. Yani, sekiz yıllık dönemde sanayileşme politikaları kalkınmanın ana unsuru olmuş 
ve bu, gelecek dönemde de sürdürülecek. 

Sayın milletvekilleri, devletin resmî verileri ve gerçekler ortada iken bu tespitin yapılması, 
programda yer alması, benim aklımın kabul edebileceği bir şey değildir; ciddiyetsizliktir. Hü
kümetin bir kandırma içinde olduğunu görüyorum. Türkiye Ticaret veiSanayi Odaları Birliği
nin iş dünyasının nabzını ölçmeye yönelik anketleri de bu durumu sergiliyorlar ve işadamları
nın yatırım yönünden nasıl bir isteksizlik içinde olduklarını adeta haykırıyorlar. Hükümet ne
ye inanacaktır, hangi sese kulak verecektir ve gerçeği nasıl görecektir? Bu sorularımıza cevap 
bekliyoruz ve kamuoyu bunları öğrenmek istiyor. 

Programda, "devlet, sanayi ve ticarete ana prensip olarak girmemelidir; istisnaî olarak, 
geri kalmış bölgelerde sınaî tesisler kurabilir. Bu teşebbüsler kısa zamanda millete devredilme
lidir" denilmektedir. Bunun anlamı, tahmin ettiğiniz şekilde değildir, öyle görüyorum ki, "gizli 
özelleştirme" adını verdiğimiz uygulamalara bu Hükümet döneminde de devam edilecektir. 
Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıllarda, ANAP Hükümetleri, doğuda, devletin yarım kalmış te
sislerini, özel sektöre, hiçbir kıstasa dayanmadan devretmişlerdi. Bunlara büyük krediler veril
miş ve daha sonra da, devlet kredisinin dışında, bir de bunlara ortak edilmişti. Bugün, bu ku
ruluşların aşağı yukarı hepsi batmıştır. Geçmişte biz bu uygulamaları, devletin raporlarına da
yanarak ortaya çıkarmış ve şiddetle eleştirmiştik. Bu gerçekler ortada iken, sanki bunlar hiç 
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olmamış gibi, devletin kaynaklarının çarçur edilmesine yol açan bu uygulamaları sürdürmenin 
anlamı nedir? Hükümet yetkililerinin bu konuyu da aydınlatmalarını bekliyorum. 

Bir de, ekonominin tek bir bakana bırakılması şeklinde bir yeni düzenleme var. Sistem 
olarak, yapılan düzenlemeler olumlu; ama, ne sonuç alacakları konusunda umutlu olmak pek 
mümkün değil; çünkü, bu İktidarın, herhangi bir yeni girişimi, atılımı yapmaya zamanı da 
toplumsal desteği de gücü de kalmamıştır. Ayrıca, inandırıcılığı da yoktur. Kaldı ki, Çankaya'
nın müdahalesi de, geçmişte olduğu gibi, her an gündemdedir. Dolayısıyla, bu yeni düzenle
meler de ekonomide tek başlılığı sağlamaya yetmeyecektir. Ekonomi bir önceki Hükümet dö
neminde üç başlı iken, önümüzdeki günlerde iki başlı olmaya aday görünmektedir. 

Sayın milletvekilleri, böylece, Programın, ekonomiyi ilgilendiren bölümlerine yönelik de
ğerlendirmelerini tamamla ıış bulunuyorum. Tüm bu değerlendirmeler şunu gösteriyor; prog
ram hiçbir umut vermiyor V; zaten veremez. Çünkü, ANAP, umutların kesildiği bir parti. ANAP 
iktidarının, ekonomi üzen ide yapmış olduğu hatalı uygulamalara bu saatten sonra artık bir 
çare bulmasını beklemek elbet mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet Programının dış politika bölümünde, cum
huriyet hükümetlerinin geleneksel, barışçı yaklaşımlarına uyan, bizim de katıldığımız bazı bö
lümler var. Bunun yanında, bu çerçeve içinde eleştireceğimiz uygulamalan anlatan cümleler 
ve bu çerçeve dışına çıkan bölümler var. Hepsi üzerinde durmaya ne yazık ki vaktim yok; ama, 
en önemli gördüğüm birkaçına değinmek istiyorum. 

Avrupa Topluluğuna 1987 yılında yapılan tam üyelik müracaatından sonra bize verilen 
cevap ve arkasından meydana gelen gelişmeler, bugüne kadar ANAP sözcülerince hep gerçek 
dışı bir iyimserlik havası içinde yorumlanmıştı, tik defa bu programda deniliyor ki, "tik aşa
madaki hedefimiz, tam üyeliğe götürecek yeni bir yakınlaşma ve işbirliği süreci başlatmaktır." 
Bunu söylemek, önümüzdeki yıllarda Üyelik beklemediğimizin itirafıdır. Avrupa Topluluğu
nun bize karşı tutumunun gerçek yorumu da aslında budur; ama, müracaatımızı yaptığımız 
zamana göre, bugün çok daha geride kalmamızın nedenleri üzerinde niye durulmuyor? Bu ne
denler, büyük ölçüde, geçmiş ANAP Hükümetlerinin, Türkiye'de, demokrasimizi hep bildiği
miz, şikâyet ettiğimiz kuşu îarından arındırmak, halkın beklediği düzeye çıkarmak ve ekono
miyi enflasyonsuz, sağlıklı jir gelişme içinde büyütme konularında gösterdiği beceriksizlikten 
büyük ihmallerden kaynEİ i&nıyör. Bunu iyi değerlendirelim ki, hiç olmazsa bundan sonrası 
için olumlu gelişmelere götürecek, umut verecek bir yol tutturalım. 

Programda, Amerika birleşik Devletleriyle ilişkilerimizden bahsederken, "bu ilişkileri uzun 
vadeli bir perspektifle ele alarak geliştirmek arzusundayız" gibi bir deyim var. Bu yeni bir de
yim ve ben bundan, basında çok adı geçen stratejik işbirliği yaklaşımına atıf yapıldığı anlamı
nı çıkarıyorum. Böyle midir değil midir ve eğer böyleyse, bu kavramdan Sayın Yılmaz rie anlı
yor? Bize bu konuda açıklama yapmalarını beklerim. 

Buradan hareketle, dış politikamızın bir süredir sıkıntısını çektiği bir yanlış yönetim şekli 
olan, sorumsuz ve yetkisiz bir cumhurbaşkanının sürekli müdahalelerinden bu Hükümetin nasıl 
kurtulacağı sorusunu da sormak istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) Görüyorum ki, sayın 
ANAP milletvekilleri, bunu söylediğimde, bana geçen defa olduğu gibi kızmıyorlar; çünkü, 
sözlerimin doğruluğunu, hiç olmazsa aralarından büyük bir kesim, gördüler, itiraf ettiler. (SHP 
sıralarından alkışlar) Ama, dış politikamızın esas sorunu, hâlâ, Sayın ûzal'ın keyfî müdahale
lerinden kurtulamamış olmasıdır. Yetkisi iktidar partisince tartışılmayan bir kişinin ve O'nun 
tarafından aceleyle alına .i ararların yetkili organlarda görüşülmeden uygulanması yoluyla 
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yürütülen bir dış politikanın, geçen yıl içinde ülkeye ne büyük maddî ve manevî zararlar verdi
ğini gördük. Bu zararlar, iktidar propagandasıyla örtülmeye, fayda gibi gösterilmeye çalışılı
yor. Onu da biliyoruz; ama, beyhude!.. Gerçek, önünde sonunda meydana çıkıyor. Bir örnek 
vereyim: "Körfez Savaşı sırasında, bizim, İncirlik üssünü ve başkalarım koalisyon güçlerinin 
kullanmasına açmamız savunmamızı güçlendirdi; birçok yeni silahlar alıyoruz, daha da alacağız" 
şeklindeki değerlendirmeleri en yetkili ağızlardan duymuştuk. Şimdi ortalık durulduktan son
ra, ben araştırdım, o zaman ülkemize gelen Patriot füzeleri gibi, Roland füzeleri gibi, Hawk 
füzeleri gibi modern füzelerin hiçbiri Türkiye'de kalmamış; bunların hiçbirini Türk Silahlı Kuv
vetlerine vermemişler; koalisyon güçleri hepsini alıp götürmüş. Bize verilen, Avrupa'daki si
lahsızlanma anlaşmasına göre zaten verilmesi kararlaştırılmış olan ve Avrupa'da kullanım dışı 
tutulan silahlar. Üsleri kullanıma açmasak da olacağı buydu. Ne kazandık?.. 

Şimdi, gene bu propaganda kazandırmaları içinde gündeme getirilmiş olan; ama, Hükü
met Programında hiç ele alınmayan bir konuya değinmek istiyorum: Bir süredir iç ve dış ba
sında, komşumuz Irak'ta ileride çıkabilecek bir karışıklık anında müdahale edecek bir caydırı
cı güç olarak Türkiye'ye, çokuluslu -belki bir tugay gücünde, tam bilmiyoruz- bir silahlı kuv
vetin yerleştirilmesinin Hükümetimize teklif edildiği veya edileceği ve Hükümetin yakında bu 
konuda karar alacağı yazılıyor. Bu konuda ne eski Hükümet ne de yeni Hükümet tarafından 
henüz hiçbir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, muhalefet olarak bizim ne düşündüğü
müz sık sık soruluyor. Adeta, Türkiye'nin bu teklifi kabul etmek zorunda olduğu, böyle bir 
önlem alınmazsa ileride yeni bir sığınmacı akımıyla karşı karşıya kalacağımız öne sürülüyor. 
Böylesine önemli bir konuda Hükümet Programında hiçbir açıklık olmaması büyük bir eksik
liktir sayın milletvekilleri. Umarım, Sayın Başbakan konuşmasında burada, bu konudaki, gö
rüşünü söyler. Ben, basındaki haberlere dayanarak düşüncemi söylemek zorundayım. 

Bir defa, böyle bir kuvvetin Türkiye'de konuşlandırılmasının, Irak'taki etnik grupların 
Irak rejimine karşı korunması için şart olduğu, zorunlu olduğu nereden belli? Başka ülkelerde
ki etnik grupları korumak için civar ülkelere, başka ülkelerin güçlerini getirmek diye bir usul 
bugüne kadar yoktu. Gene de başka yerde böyle bir şey uygulanmıyor.- Sonra, böyle bir katı
şıklığa ne gerek var? Irak'ta yurtlarına dönen sığınmacıları bugün Irak'ta bulundukları yerde 
koruyan müttefik güçler var, bu güçler ayrılınca huzur bozulacak endişesi duyuluyorsa, bu en
dişe kaybolüncaya kadar oradan ayrılmamak, o zamana kadar Irak'ın bütün vatandaşlarının 
kendi aralarında huzur içinde yaşayacakları bir düzeni anlaşmayla kurmalarına yardımcı ol
mak, buna ek bir güvence isteniyorsa, onu Birleşmiş Milletlerde aramak en doğrusu değil mi
dir? 

Sözlerim yanlış anlaşılmasın, komşumuz Irak'ta yaşayan herkesin insan haklanna saygılı 
bir düzene kavuşmasını hiçbir tehlikeye uğramasını kişi olarak da parti olarak da elbette içten
likle istiyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) Komşumuz Irak vatandaşlarının, kendi yöneticileri
nin kusuru yüzünden çıkan Körfez Savaşı içinde bu kadar can ve mal kaybına uğramasını bü
yük üzüntüyle izledik. Hayatlarını kurtarmak için sınırlarımıza koşan yüzbinlerce Kürt, Türk
men, Süryani sığınmacıya yardım edebilmek için hepimiz seferber olduk, dünyayı da yardıma 
çağırdık. Artık, Irak'ta çeşitli gruplar arasında anlaşma olmasını, bizim de Irak'la ilişkilerimi
zin normalleşmesini istiyoruz. Bu durumda ülkemizde, Irak'taki muhtemel bir karışıklığa mü
dahale edeceği söylenen çokuluslu bir gücün konuşlandırılmasını kabul etmek, ulusal çıkarla
rımıza hiçbir şekilde uygun olmaz. (SHP sıralarından alkışlar) Böyle bir konuşlandırma için 
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hiçbir anlaşmamız yoktur. Hükümet böyle bir teklifi reddetme gücünü kendisinde bulamıyor-
sa, Meclise getirsin; enine boyuna açıklasın, Mecliste konuşalım ve bu açıklamalardan sonra 
da ulusal çıkarımıza aykın buluyorsak, birlikte reddedelim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Ortadoğu ile ilgili olarak iki noktaya daha değineyim: Filistinlilerin meşru haklarının ta
nınmasını isterken, bu Hükümet Programı, Filistin Devletinden bahsetmiyor. Halbuki, geçen 
Hükümet programında bahsedilmişti. 

Bu Hükümet Programında, ilk defa, Barış Suyu Projesinin adı geçiyor. Hükümet, bu proje 
hakkında Meclise bilgi vermeyi acaba ne zaman düşünüyor? Ulusumuzun kendi kaynakları 
açısından, onların kullanımı açısından bu kadar önemli bir girişimin ülke içinde yeteri kadar 
tartışılmadan, uluslararası düzeyde giderek yükümlülük altına girmekte olduğumuzun farkın
da mıdır Hükümetimiz? (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs'ta kalıcı bir barış anlaşmasına götürecek federasyon görüş
meleri iki toplum liderleri arasında bir türlü yeniden başlayamıyor. Niye başlayamıyor? Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyinin 649 sayılı Kararı, Ada'da siyasal bakımdan eşit iki taraf ol
duğunu kabul ediyor ve görüşmelere başlanmasını istiyor; ama, görüşmelere başlanamıyor ve 
hatta görüşmelere başlamadan evvel, Türk tarafının, varılacak anlaşma konuları üzerinde da
ha görüşmeye başlamadan ödün vermesini sağlamak için, Avrupa Topluluğu, Türkiye Cum
huriyeti yetkililerine baskı yapıyorlar. Hani itibarımız artmıştı? Artan itibar kendini böyle mi 
gösterir? Demek ki, sayın milletvekilleri, başkalarının çıkarlarını korumak için, biz kendi çı
karlarımızı -durup dururken- tehlikeye attığımızda, bu hareket, itibarımızı artırmıyor, tam ter
sine, nedense bizim kendi çıkarlarımızı koruyamadığımız, koruyacak bilinç ve kararlılıktan yok
sun olduğumuz izlenimi doğuyor ve bu yanlış izlenime dayanarak bizden çıkarlarımıza aykın 
şeyleri daha rahatlıkla istiyorlar. 

Şimdi, Kıbrıs'ta federasyon görüşmelerini başlatmak için, bizini Kıbrıs'taki iki eşit taraf 
ile Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte katılacakları dörtlü bir toplantı önerdiğimizi Hükümet 
Programından öğrendik. Aslında, bu da, karşı tarafa verilmiş bir ödündür; çünkü, karşı taraf, 
daha geniş bir uluslararası konferansta Kıbrıs sorununun ele alınmasını hep istiyordu; biz ise, 
bugüne kadar, "sadece Kıbrıs'taki iki toplum sözcüleri bu konuda görüşmeler yaparlarsa sağ
lıklı bir sonuca varılır" diyorduk... Şimdi yapılan dörtlü görüşme önerisiyle daha büyük bir 
katılıma biz yol açmış oluyoruz. 

Şimdi, yapılacak dörtlü toplantıda Kıbrıs'taki iki toplumu temsil edecek başkanların eşit 
statüde toplantıya katılmaları şarttır. Başka türlüsü kabul edilemez. Ayrı bir ödün artık verile
mez. Bir an evvel çözümleyeceğiz diye bir telaşa kapılmaya da hiç gerek yoktur. Kalıcı bir çö
züme varılmasını hepimiz istiyoruz; ama, yıllardır savunulan, Kıbrıs'taki Türklerin davaları
nın, iyice belirlenmiş çerçevesinden ödün verecek bir yapay çözümü kabul etmeyiz, milletimiz 
kabul etmez. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, Avrupa'da başlamış olan barış içimde anlaşmazlıkları çözme sürecinin Kıbrıs'ta 
uygulanmasından biz de bir şey bekliyoruz; ama, bizim beklediğimiz sonuç, Türk toplumunu 
baskı altında yaşatacak, haklarını çiğnetecek bir düzen değil, Türk ve Rum taraflarının siyasal 
eşitliği içinde, birlikte, huzur içinde yaşamalarını sağlayacak iki toplumlu, iki kesimli, güveni
lir bir federasyonun kurulmasıdır, önünde sonunda bu olacaktır sayın milletvekilleri; yeter ki 
yanıltıcı propaganda gayretlerinin baskılarına hiç gereksiz yere boyun eğilmesin. 
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Sayın milletvekilleri, programda çok önemli bazı başka eksiklere de kısaca değinmek isti
yorum. Ara dönemle birlikte, ülkemizin itibarına düşen işkence gölgesini nasıl kaldıracağını 
program yeteri kadar vurgulamıyor. Burada, hem yasal düzenlemeler hem de uygulamalar önem
lidir. Onun için, burada Sayın Başbakana bir önerim var; konuşmasını yaparken, buradan, bütün 
vatandaşlarımıza ve devlet görevlilerine, adalet düzenimiz içinde, hiçbir nedenle hiçbir kimse
nin işkence yapmasını kabul etmediğini... (SHP sıralarından alkışlar) Herhangi bir suçlunun 
bulunması için -suç ne kadar ağır olursa Olsun- işkenceyi bir araştırma yöntemi olarak düşün
mediğini, düşünülmesini istemediğini, işkence yapanların muhakkak cezalandırılacaklarını bu-
radan'ilan etsin, (SHP sıralarından alkışlar) Böyle bir açıklamayı, ben geçmiş ANAP Hükü
metleri başkanlarına, geçmişbaşbakanlara, Meclis kürsüsünden yaptıramadım; çok uğraştım 
yaptıramadım; ama, işkence olaylarından, iddialarından da bir türlü kurtulamadık. Şimdi, Sayın 
Yılmaz'ın, yeni görevine başlarken, bu konuda kesin tavır almasını istiyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarına, Programda çok az değinil
miştir. Şimdi, yeni seçime bu kadar yaklaşmışken, bu Hükümetin, yurt dışındaki işçilerimizin 
seçimle ilgili önemli sorunlarını çözmesi şarttır. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, önümüzdeki 
genel seçimlerde oy verebilmelidirler. Şimdiki sistemle, ancak, belki yüzde S'i oy verebiliyor; 
bu gülünçtür, muhakkak düzeltilmelidir. Bizim, parti olarak getirdiğimiz öneri var; İktidar Par
tisinin bu konuyla ilgili çalışmayı çabuklaştırmasını bekliyoruz. Hep birlikte, seçimden evvel 
olumlu bir sonuca götürelim bu konuyu. 

Hastanelerde rehin tutulan, ölülerini hastanelerden çıkaramayan, eczanelerden ilaç alma
dan dönmek zorunda kalan vatandaşlarımızın sorunlarından da Programda hiç söz edilmiyor. 
Görüyorum ki, sağlık hizmeti konusunda bugün yurdumuzda yaşanan facialar, bu Hükümet 
döneminde de maalesef devam edip gidecek. ' 

. Başka bir konu; "sakat" diye adlandırdığımız özürlü vatandaşlarımızın, devletten bir an 
evvel ele alınmasını bekledikleri önemli istekleri vardır. Bu konuya da programda yeterince yer 
verilmediğini görüyoruz. Milyonlarca özürlü vatandaşımızın ivedi çözüm bekleyen sorunları
na bu Hükümetin de eğiiemeyeceğini yazık ki görüyorum. 

Geniş bir aydın kitlesinin yakından izlediği YÖK konusu var. Bu konuda Programda yazı
lan şuydu: "YÖK Kanunu yeniden değerlendirilecektir." Nedense, Sayın Yılmaz -okurken dik
kat ettim- bunu "YÖK Kanunu gözden geçirilecektir" diye okudu. Oysaki, daha geçenlerde, 
Üniversite düzenini altüst eden, bir anlamda YÖK'ün de dışına çıkaran yasa maddelerini ANAP 
çoğunluğu kabul etti. Tfcni gözden geçirmenin falan çok ötesine gidildi; ama, ben, Sayın Yıl
maz'ın sözünden anlıyorum ki, bundan sonra hiçbir önemli düzeltme olamayacak ve cendere 
içerisinde kargaşa düzeni devam edecek. 

Programda, aile planlamasının ülkenin kalkınması ve kalkınmanın nimetlerinin halka ya
yılması açılarından önemi ve bu konuda tutulacak yollar üzerinde de hiç durulmuyor. Progra
mın gerçek dişiliğim, ciddiye alınmayacağını gösteren bir işaret de bu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüyorsunuz ki, bu Hükümet Programı, ne ülkenin 
ve halkın bugünkü ivedi çözüm bekleyen enflasyon, geçini sıkıntısı, pahalılık, işsizlik gibi so
runlarına değiniyor ne de uzun vadede topluma ferahlık getirecek yeni bir program; tarımda, 
sanayide çağdaş gelişmeleri öneren, nüfus planlamasını de alan, demokratik yapımızı eksikle
rinden, kusurlarından arındırıp, yerel yönetimlerde ve merkezî devlet yapısında demokratik 
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katılımcı bir düzen öngören bir program getiriyor. Bunların hiçbirisi yok,. Bunların yerine ne 
yapıyor? Sadece, ANAP Hükümetlerinin yıllardır uygulanan ve bizi nasıl çıkmazlara getirdiği 
belli olan politikalarını bazı ufak tefek değişikliklerle devam ettireceğini söylüyor. Peki, bunu 
yapmak için yeni bir Hükümete gerek var mıydı sayın milletvekilleri? (SHP sıralarından alkış
lar) Elbette yoktu; Akbulut Hükümeti, bunu, 1992 Kasımına kadar, birlik, beraberlik içinde 
yapacağım söyleyip duruyordu... 

Gerçeği söyleyelim, yeni Hükümetin varlık nedeni, biran önce genel seçim yapmaktır. (SHP 
sıralarından alkışlar) Yeni Hükümetin yeniliği, seçim hükümeti oluşundadır, başka bir şeyde 
değil:. Onun için de, bir an önce seçim takvimini ilan etmelidir. Daha adaletli, demokratik ve 
kalıcı bir seçim yasasını gündeme getirmelidir. 

26 Mart yerel seçimlerinde ortaya çıkan millet iradesinin emrini dinlemeyip, kısa vadeli 
siyaset ve propaganda oyunları ile vakit geçirmekten, ülke bir şey kazanmamıştır; ülkede gelir 
dağılımı düzelmemiştir, hayat pahalılığı durmamıştır, vatandaşın sıkıntısı sadece artmıştır; üs
telik, demokratik düzenimizin, Cumhurbaşkanlığı gibi, Büyük Millet Meclisi gibi, devletin her 
kademedeki görevlileri gibi, özel kesimin, devlet kesiminin büyük ekonomik kuruluştan gibi 
dayanakları bu istikrarsız ortamda büyük zarar görmüştür. Yolsuzluk iddiaları almış yürümüştür. 
Ülkenin dış politikası ulusal iradenin kontrolünden çıkmış, dış güçlere bağımlı hale gelmiş, en 
azından dünyada bu izlenimi uyandırmıştır. Bütün bunların sonucunda ise, İktidar Partisinin 
seçmen gözündeki itibarı da yüzde 21,8'den yüzde 12'lere, yüzde 13'lere düşmüştür. Artık, bu 
sakat yolda devam etmenin kimseye kalıcı bir fayda sağlamadığını kabul etmenin ve gereğini 
yapmanın zamanı gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, genel seçimi erkene almak için, biliyorsunuz, bir de anayasal zorun
luluk var. Anayasanın 78 inci maddesi, Mecliste boşalmış milletvekillikleri için, her seçim dö
neminde bir defa ara seçim yapılmasını ve seçimin, en geç, genel seçimlere bir yıl kala yapılma
sını emrediyor. Geçen ANAP Hükümeti, milletvekili ara seçimini ne zaman yapacaklarını sor
duğumuzda hiç cevap vermemişti, hiç oralı olmaz görünmüştü; ama, şimdi, Anayasanın ön
gördüğü en son tarih olan Kasım 199l'e çok yaklaştık; kasıma kadar milletvekili ara seçimi 
yapılmazsa, bununla ilgili kararı Meclise getirip, uygulamasını da kasımdan önce gerçekleştir
mezseniz, ANAP İktidarı olarak, en ağır Anayasa suçunu işlemiş olursunuz. (SHP sıraların
dan alkışlar) Bu ihlal, daha önce örneğini gördüğümüz ve Anayasa Mahkemesince iptal yoluy
la düzeltilen ihlallere de benzemez. Anayasada gösterilen zamanda seçim yapmamak, milletin 
haklarını gasp etmek demektir. (SHP sıralarından alkışlar) ANAP iktidarını bir günde meşru 
zeminden uzaklaştırır. Ben, böyle bir ağır hatayı ANAP İktidarının yapmayacağını sanıyorum. 

Gene, Anayasanın aynı maddesindeki "genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz" 
hükmünden yararlanarak, Kasım 1992'den öncesi için genel seçim kararı alınarak, bir bilei se
riye yoluyla, bu Anayasa engelinin aşılmak istendiği yolunda tahminler var; duyuyoruz. Bugü
ne kadar, milletvekili ara seçimi için Meclis kararı alınmış olsaydı ya da seçim yapılmış olsaydı, 
gündemde böyle bir konu olmayacaktı; doğrusu da elbet buydu. Milletvekilliği boşalınca, ge
cikmeden, yerine yeni seçim yapmak, halk iradesine gösterilen saygının işaretidir. Bu saygıyı 
göstermek için son günlere kadar beklemek her halde yanlıştır. Demek istiyorum ki, aslında, 
milletvekili ara seçimi çoktan yapılmış olmalıydı; ama, yapılmamasının kusuru doğrudan doğ
ruya ANAP İktidarınındır. Buraya kadar bekledikten sonra, şimdi, bence, en iyi yapılacak şey, 
bir an önce genel seçim takvimini ilan etmektir. 

Sayın milletvekilleri, bu, SHP milletvekilleri olarak, yakın geçmişte, birkaç defa, bir erken 
— 630 — 



T.BJvi.M. B : 130 3 . 7 . 1991 O : 1 

seçim kararına olumlu oy vereceğimizi, tek tek imzalarımızla ilan ettik. Şimdi yapılacak şey 
budur; Mecliste karar alan c seçim takvimini belirlemek; Seçim \asası üzerinde anlaşmak ve 
uygulamasını hemen yapmak,.. Sayın Yılmaz'ın, bize vereceği cevap içinde, seçim takvimi ko
nusuna açıklık getirmesini bekliyorum. Eğer bu görüşmelerden gerçek bir fayda çıkarmak isti- -
yorsak, bu yapılmalıdır. 

Genel seçim için fikrimi soruyorsanız, onu da söyleyeyim: Bu yılın kasım ayını geçirme
den genel seçim yapılmalıdır. (SHP sıralarından alkışlar) Geçmişte de, hiçbir seçim dönemi 
dört yılı aşmamıştı. Kasım 1991'de, son genel seçimden beri dört yıl dolmuş oluyor. Hangi açı
dan bakılırsa bakılsın, bu yıl kasım ayını geçirmeden seçim yapmanın doğru olduğu, halkın 
yararına olduğu, demokrasimizin yararına olduğu görülüyor. ANAP'ın yeni Hükümetinin, gö
revine başlarken, ülkenin ve halkın bu kadar yararına olduğu açıkça belli olan bir açıklama 
yapma fırsatını kaçırmayacağını umuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Programda değinilmeyen daha pek çok konu var; ama, 
vaktin bittiğini görüyorum. Bu programda değinilmeyen pek çok önemli konunun Mecliste ele 
alınabilmesi için de, yeni ve daha demokratik bir Meclisin kurulmasına, bir an önce kurulma
sına ihtiyaç var, zorunluluk var; onun için de genel seçim şart. 

Grubumuzun bu Hükümete güvenoyu vermeyeceğini ifade ederek, saygılarımı sunarak hu
zurlarınızdan ayrılıyorum. ıSHP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekker ederiz Sayın Erdal İnönü. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Raşit Daldal'da. 
Buyurun Sayın Daldal. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

. ANAP GRUBU ADINA RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Sayın Mesut Yılmaz Hükümetinin Programı üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Hem Grubum adına hem de şahsım 
adına, hepinizi gönülden ve candan selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) ' , 

Değerli milletvekilleri, muhalefet partileri sözcüleri kürsüye gelirken, neler söyleyecekle
rini aşağı yukarı tahmin ediyordum. Çünkü, dört yıldan beri aynı plağı, eski plağı tekrarlayıp 
durdular. Başlangıçta kara bir tablonun ortaya konacağını, daha sonra da "seçim, seçim, seçim" 
diyeceklerini gerçekten biliyordum. 

Sevgili arkadaşlarım, muhalefet partileri Sözcülerinin belirttiği gibi, ülkemiz, hiç de simsi
yah tablolar içerisinde değil. Türkiye, gerçekten, sekiz yıl içerisinde, dünyada, gelişmekte olan 
ülkelerin en başına geçti. Bunu halkımız da biliyor, dünya da biliyor. Bilmeyen ve inkâr eden, 
yalnız, muhalefet... (ANAP sıralarından alkışlar) Zaten, biz, muhalefetin, yaptığımız icraatla
rı takdir etmesini beklemiy ruz. Daha önce hiçbirini takdir edip teşekkür etmemişler ki, Ana
vatan iktidarına teşekkür tmeye kalksınlar. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Muhalefet dediğin, halkın yüzde 80'i. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvvekilleri, elbette, Anavatan iktidarlarının 

dördüncü hükümeü olan Mesut Yılmaz Hükümeti, bir önceki, daha önceki ve ondan önceki 
Anavatan Hükümetlerinin programlarına paralel bir program hazırlayacak ve bu hazırlayaca
ğı programı Anavatan felsefesine uygun olarak hazırlayıp Yüce Meclise ve Yüce Milletimize 
sunacaktı. Nitekim, aynı düşünceyle, milliyetçi, muhafazakâr, sosyal adaletçi ve serbest piyasa 
ekonomisinden yana bir görüşle programını hazırlamıştır. 
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tRIAN DEMİRALP (Samsun) — Milletin belini kırdınız, onu mu savunuyorsunuz? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, seçim elbette yapılacak. Dördüncü 

yasama yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Demokratik unsurların çalışmasıyla, demokrasinin gereği 
olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Yüce Meclis tarafından seçilmiş ve yerine Üçüncü 
Anavatan Hükümeti kurulmuş idi. Yine demokrasinin ve parti içi mücadelenin, parti içi de
mokrasinin bir gereği olarak da, Anavatan Partisi 3 üncü Olağan Kongresinden sonra, Sayın 
Mesut Yılmaz Genel Başkan olmuş ve Başbakan olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin hu
zuruna programını getirmiştir. 

HÎLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Bu kaçıncı Başbakan?.. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) —- 48 inci olduğunu bilmiyorsanız, öğrenmiş olursunuz. 
İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Tokmak kimin elinde? 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Semra Hanımın dinde. 
BAŞKAN T- Lütfen müdahale etmeyelim... Lütfen... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Tokmak Kaya Beyin elinde... 
BAŞKAN — Lütfen dinleyin... Lütfen... 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Birinci özal Hükümetinde, iktida
ra yeni gelinmiş olmak hasebiyle, partimizin felsefesine uygun olarak ana prensipler ortaya kon
muş, yapılacaklar vaat şeklinde programa derç edilmiş idi. İkinci özal Hükümetinde ise yapıl
mış olanların anlatımından sonra, yine parti felsefesi içerisinde, önümüzdeki dönem için ya
pılması düşünülen hususlar ifade edilmiş idi. Aynı iki programla paralellik içerisinde, Sayın 
Yıldırım Akbulut Hükümetinin programı, gözden ırak tutulmayacak şekilde bir benzerlikle Yüce 
Meclise sunulmuş idi. 

Şimdi huzurlarınıza getirilen programın sahibi Sayın Mesut Yılmaz, uzun bir genel Baş
kanlık mücadelesinden ve Türkiye'ye, insanına ve vatanına sevgisinden kaynaklanan heyecan
la, kongreden Genel Başkan olarak çıktıktan sonra, aynı heyecanı duyarak Hükümet Progra
mım hazırlamıştır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Semra OzaPı unuttun... 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Bu Hükümet Programında, toplumumuzun beklentileri

ne cevap verici ibareler yer almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, çıkıyorsunuz, yıllar önce yapamadıklarınızı, bir kaşık yağ, bir pa
ket tuz, bir pişirimlik yemek için gaz kuyruğuna soktuklarınızı, çalıştırılamayan traktörler için 
söylenenleri, kuyruktan... 

. NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Onlara benzediniz... 1979'a döndünüz... 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Şimdi, bunları ifade ettikten sonra diyorum ki, yıllarca 

bu milleti, üzerinde bir paket yabancı sigara bulunduğu için mahkemelere götürüyorsunuz, ka
rakollara götürüyorsunuz... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Telefoncu!.. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Geleceğim, telefona da geleceğim... 
Yurt dışındaki işçinin gönderdiği 3-5 mark eşinin, çocuğunun, kardeşinin, anasının, ba

basının üzerinde bulundu diye yine onlan mahkemelere gönderiyorsunuz, pasaport kuyruğun
da, gümrüklerde, nüfus dairelerinde çekilen eziyetlerin farkına varmadan, çözüm getirmeden, 
hiçbir zaman düşünmeden memleketi idare etmeye kalkıyorsunuz ve şimdi de, 2000'li yıllara 
hazırlanan Türkiye Devletinin meselelerini halledebileceğinizi sanarak millete deklare etmeye 
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kalkıyorsunuz... Sayın milletimiz, aziz milletimiz bunu bilmiyor mu, bunun farkında değil mi? 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Millete gidelim, bakalım, biliyor mu bilmiyor mu? 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz, demokrasiye gönülden inanmış 

bir partiyiz. Milletimizin vereceği her türlü karara gönülden inanırız. Biz, bu seçim olmadı 
diye yıllarca feveran eden bir zihniyetin temsilcileri değiliz. Halkın ve milletin koyduğu tavır 
her zaman benimsenmeli, kabul edilmeli ve ona göre de hareket edilmelidir. Yenilince, "bu 
olmadı" diyerek yola çıkmak, inandırıcılıktan uzaktır. 

26 Mart seçimlerinden sonra 116 yerde seçim oldu. 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Al gülüm ver gülüm onlar... 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Bunun 72 tanesini Anavatan Partisine mensup adaylar 

kazandılar, 44 tanesini de Meclis içerisindeki ve Meclis dışındaki muhalefet partileri birlikte 
paylaştılar. 

Değerli arkadaşlarım, iktidar olarak girdiğiniz belediyelerde aldığınız oylar belli. Vatan
daş, iktidarda olmayla olmamayı ayırmadan, sandığa gittiği zaman oyunu kullanmakta. Eğer 
iktidarda olmaktan dolayı oy alabilseydiniz, Bayrampaşa'da yüzde 8'e düşmezdiniz. Eğer ikti
darda olmaktan dolayı oy alabilseydiniz, Etimesgut'ta yüzde 8'den aşağıya düşmezdiniz... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Nevşehir'e gel... 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Eğer iktidar olarak seçime girmekten mütevellit kârlı çı

kılacağı ortaya konsaydı, Muş'ta Doğru Yol Partisi en az oyu almazdı. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim... Sükunetle dinleyelim... 

RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — önüne kâğıt konuldu, onu oku. 

BAŞKAN — Lütfen!.. 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, devlet, vatandaşlarına medemye-
tiave tekniğin bütün imkânlarını sunmalıdır diyoruz... 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Aksaray'a da gel. 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — Bunu daha önce de söylediniz, bütçe konuşmalarında da 
aynı ifadeniz var. Tekrardan kaçının, liderleriniz de hep aynı plağı çalıyor. Yeni şeyler bulun. 

BAŞKAN — Sayın hatip siz Genel Kurula hitap ediniz, lütfen karşılıklı konuşmayınız. 

Lütfen müdahale etmeyiniz ve hatibi dinleyiniz, rica ediyorum efendim. 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımın laf atmaları ya da 
itirazları, tarafımdan, gerek görüldüğünde cevaplanır, gerek görülmediğinde kenardan geçer 
gider. O bakımdan, zatı aliniz endişe buyurmayınız efendim. 

Devlet, vatandaşlarına, medeniyetin ve tekniğin bütün imkânlarını sunmalıdır diyoruz ve 
istiyoruz. Her iktidar da, her siyasî parti de bunu ister; ama, Türkiye Cumhuriyetinin bütün 
köy ve kasabalarına elektriğin icadından yüz yıl sonra bile elektrik götürülmemiş ise, götürüle-
memiş ise ve buritı hem de zor kalan yörelere hem de mezralara, köylerimizin tamamına, kasa
balarımızın tamamına, pek çok mezraya elektrik götürdük dediğimizde; teşekkür etmeniz la
zım... , - . • •_ 
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NURHAN TEKÎNEL (Kastamonu) — Aksaray'da, dördüncü partisiniz... 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Aksaray, Anavatan Partisinden fevkalade memnun. Ak

saray'ı, Anavatan Partisi İktidarı vilayet yaptı. Aksaray üzerinde oynanan oyunlara Anavatan 
Partisi cevap verdi. O bakımdan, Aksaray ile ilgili laf atmayın. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Biraz da buğday fiyatlarından bahset. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Telefon eksik kaldı. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Türkiye'de radyo yayınlarının dahi izlenemediği, siyah 

beyaz da olsa, televizyon yayınlarının izlenemediği durumdan ve haftalık 37 saatlik yayından 
altı kanalda ve tamamen renkli, haftalık 350 saatlik yayına geçilmişse ve bunu halkımızın hiz
metine sunmuşsak, bundan memnuniyet duymanız gerekir. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen Meclisin çalışma düzenini bozmayalım. Bundan 
evvelki konuşmalar gayet sakin idi. Çok rica edeceğim müdahale etmeyiniz. 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — "Çok söylendi"-diyorsunuz... Yaptıklarımızı söyleyece
ğiz... Telefona da geldim; Çağımızın en modern iletişim araçlarından olan telefonu, köyümüze 
çok görmeyiniz. Belediyelerimiz, illerimiz, ilçelerimiz otomatik telefonlara kavuşarak bütün 
dünyaya sesini duyurabilirken, köylerimizi ve mezralarımızı da telefona kavuşturduğumuzu söy
lediğimizde, vatandaşın bu taleplerini karşılamaya kalktığımızı da çok görmeyiniz ve karın do
yurmuyor demeyiniz; çünkü, hiç kimse, Türk vatandaşına, yalnızca yemek yesin, yalnızca ör
tünsün ve bunlar giderilsin yeter gözü ile bakmaya hak sahibi değildir. Milletimiz de buna la
yık değildir. "Milletimiz bunlara layıktır, yeter" diyenler ise milletimize layık değildir. 

Birkaç yıldan beri dünyada ve hemen yanımızda cereyan eden olaylara bakalım: Halkını, 
yemeğini yesin, üzerini örtsün yeter diye gören ve devletin verdiği ile yetinmesi gereken varlık 
olarak değerlendiren komünist sistemlerin çöküşünde, "bir lokma bir hırka yeter" zihniyeti 
yatmaktadır. İnsanın yüce bir varlık olduğuna, insanın modern teknolojiden, medeniyetin her 
türlü nimetlerinden istifade etmesi gerektiğine inanmayanların çözülmesidir. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Onu da mı ANAP başardı? 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Onu da mı ANAP yaptı? Onu da mı siz yaptınız? 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Esnaftan bahset, çiftçiden bahset! 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Çok rica edeceğim... Lütfen... 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sen, şeytana uyma, devam et! 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Her şeyin devletin olduğu, her beklentinin devletten is

tendiği sistem yayılabildi mi, devam edebildi mi? 

Biz, "bütün bu ülkeler ve Doğu Bloku ülkeleri Türkiye'yi örnek alıyorlar, Türkiye'deki 
gelişmeleri, reformları dikkatle takip ediyorlar" dediğimizde, hatta bu devletlerin yöneticileri 
de "Türkiye'yi örnek aldıklarını" ifade ettiklerinde, bazı kişiler hâlâ bıyık altından müstehzi 
bir tavırla gülümsemeye kalkıyorlar, 

Şimdi, "doğrusunun bu olduğunu kabul etmekten niçin kaçınıyorsunuz?" diye sormak 
hakkımızdır değerli arkadaşlarım. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — GAP'tan bahset; GAP'ı gaptırma! 
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RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Dünyadaki gelişmeler dikkatle ve ibretle izlenmeli. Bakı
nız, geçen hafta, Doğu Blokunun ticarî örgütü COMECON bütünüyle lağvedildi. Buradan ders 
çıkarması gereken partilerimiz olduğu kanaatini taşıyorum. Daha önceki gün, Sovyetler Birli
ği Parlamentosu, kamu kuruluşlarının üçte ikisinin özelleştirilmesine ve yabancılara satılması
na dair kanunu, oybirliğine yakın bir çoğunlukla kabul etti. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bunu ifade ettikten sonra, Dünya Bankasının Türkiye Tem
silcisi Luis de Azcarate, "Türkiye, gelişmekte olan ülkeler içinde kredi itibarı en yüksek olan 
ve borçlarını zamanında ödeyebilen, 2000'Ii yıllara girildiğinde de krediye ihtiyacı kalmayacak 
ülkelerin başındadır" dediğinde, bundan, bütün milletin iftihar etmesi gerektiği inancını taşı
maktayım. 

Değerli milletvekilleri, bir taraftan, "mücadele meşru zeminler üzerinde yapılmalıdır, meşru 
zemin Parlamentodur" denecek, bir taraftan da, hak aramak için grev yapan işçilerin önüne 
göstermelik ve poz vermek için katılıp, göstermelik yürüyüşler yapılacak!.. Bir taraftan, "mü
cadele alanı burasıdır" denecek, diğer taraftan da TRT baskınına giden milletvekilleri olacak!.. 

Halkımız soruyor: "Bunlar mı bizim iktidarımıza talip olanlar; bunlar mı bizi yönetecek
ler?" diyor. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Buna cevap verilmesini halkımız 
gerçekten istiyor. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — TRT'den cevap hakkı istedik, niye vermediniz o hakkı? Ce
vap hakkı istedik, niye vermediniz? 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sayın Dalda!; geçen gün Akbulut bastı TRT'yi; ondan bahset! 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Lütfen, yerinizden müdahale etmeyin. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Allah, insanı en yüce varlık olarak 

yaratmıştır. Amacımız da insan ve insana hizmet olduğuna göre, bunun başlama noktası da 
insan olmalıdır. 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Akbulut televizyonları kapattı; boşuna konuşma. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — İşte bu inançla, millî eğitime, Anavatan Hükümetlerinin 

öncelik ve özel bir ağırlık verdiği gözlenmektedir. Gelmekten, millî kültürümüze, manevî de
ğerlerimize bağlı; ahlaklı, yaratıcı; iradesi güçlü; Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne inanmış gençlerin, bilgi çağına ayak uydurabilen 
beyinlerin yetiştirilmesi, millî eğitim politikasının uygulanmasıyla gerçekleşebilir. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri) Tabiî çocuklarımızı... 

ÎBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Konuya gel, enflasyona gel, çiftçiye gel. Bu ezilen mil
leti kim savunacak? 

HASAN NAMAL (Antalya) — Köylüden bahset, çiftçiden bahset. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Geleceğim, köylümüze ve çiftçimize de geleceğim. Merak 

buyurmayın, geleceğim... 
ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Memur bekliyor sizi; memura ne vereceksiniz? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Tabiî, çocuklarımızı yetiştirecek öğretmenlerimizin duru

mu da burada büyük önem kazanmaktadır, öğretmenlerimizin layık oldukları statüye getiril
mesi gibi, amaçların programda yer alması da sevindiricidir. Bundan dolayı da Hükümetimizi 
kutluyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

* ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — işsizliği de artıracak mısınız? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 

— 635 — 



T.B.M.M. B : 130 3 . 7 . 1991 O : 1 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — özürlü çocuklar için özel eğitime, eğitimde ihtisaslaşma
ya, çıraklık ve meslek içi eğitime; öğrencilerin okul, yurt, beslenme ve kredi temini gibi prob
lemlerinin halli yönündeki başarılı uygulamaya daha da ağırlık verilerek devam olunacağının 
belirtilmesi de sevindiricidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonunca kabul edilen ve yakında 
-önümüzdeki yasama yılında- Plan ve Bütçe Komisyonunda da kabul edildikten sonra Yüce 
Meclisin tasvibine sunulacak olan 47 tane yeni üniversite kurulmasına mütedair kanun tasarı
sının hazırlıklarının bir an önce yapılmasını -gerçi programda var bu, programda zikredilmiş-
altyapı hazırlıklarının yapılmasını, eğitim kadrosu hazırlıklarının yapılmasını özellikle Anava
tan Grubu olarak Millî Eğitim Bakanlığından rica ediyoruz. 

NURHAN TEKÎNEL (Kastamonu) —. Ne zaman?... 10 yıl sonra... 
HtLMÎ ZtYA POSTACI (Aydın) — Üniversiteler ne âlemde? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; sporu takip 

ediyorsunuz; Akdeniz Oyunları cereyan ediyor, neticeler de veriliyor... 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Vatandaş aç, Sayın Daldal... 
BAŞKAN — LÜften müdahale etmeyelim. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada şunu ifade etmek için söy- v 

lüyorum: Yıllarca spor tesislerine ehemmiyet verilmeyişi, sporcu gençliğe ehemmiyet verilmeyi-
şi; hatta, onları seyreden insanlara, halkımıza ehemmiyet verilmeyişi gerilerde kalmıştır. Köy
lerimizde, kasabalarımızda ve il ve ilçelerimizde semt sahalan hem de yeşil olarak yapılmıştır. 
Ayrıca, kapalı spor salonlarıyla Türk gençliğine hizmet götürülmüştür. İşte, neticeleri de dün
yadaki müsabakalarda gençlerimiz tarafından alınmaktadır. Bundan da biz gurur duymakta
yız. 

ORHAN ŞENDAG (Adana) — Sayın Daldal, işsizlik oranına gelin. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, doğal ve kültürel çevreyi korumak, 

geliştirmek bilinç ve şuuru aileden ve ilkokuldan itibaren başlatılmalı ve eğitimin bütün kade
melerinde üzerinde durularak götürülmelidir. Eğitimin durmayacağı, her zaman devam etmesi 
gerektiği ve devamlılığı esas alındığında bu husus bütün kurum ve kuruluşlarda da ele alınma
lıdır diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, iyi eğitim görmüş insanlarımız bir de sağlıklı olursa, işte, toplumun, 
çekici, geliştirici anagücü harekete geçmiş olur. Anavatan Hükümetleri, millî eğitim gibi, sağ
lıkta, da oldukça önemli mesafeler almış ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde millî eğitim 
ve sağlığın bütçeden en çok pay aldığı dönem Anavatan iktidarı dönemi olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, işte, çevre konusu burada da karşımıza çıkmaktadır. Sağlıkla çevre
nin ilişkisi gözden ırak tutulmamalıdır. Temiz, korunmuş ve geliştirilmiş çevre, insan sağlığına 
doğrudan etki yapacaktır. Denizlerimizin ve kıyılarımızın temizliği, yaşatılan ve çoğaltılan or
manlarımız, şehirlerdeki kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, sağlığa uygun içme suyu, kullanma 
suyu gibi hususlar, Hükümetimizin önem verip üzerinde önemle durduğu, gerçekleştirdiği bü
yük altyapı hizmetlerindendir. Koruyucu sağlık da, işte bunlardan bir tanesidir. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sağlığa gelme Daldal, millet rehin kaldı hep. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Hükümetlerimiz, sağlık eğitimine, tedavi hizmetlerine ve 

koruyucu sağlığa büyük ehemmiyet vermiştir; yeni hükümet programında da verileceği ifade 
edilmektedir. 
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NECCAR TÜRKCAN (tzmir) —. Daldal, oraya gelme, millet rehin kaldı hastanelerde. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Aksaray Devlet Hastanesi ne olacak? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Aksaray Devlet Hastanesinin durumu iyi, oldukça iyi. 

Şimdi 200 yataklı devlet hastanesi yapılıyor. Bu sene bitecek. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. Lütfen.,. Sayın milletvekilleri, çalışma dü

zenini bozmayalım. Lütfen... Rica ediyorum... Dinleyin, hatibi dinleyin. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Para yok millette. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biraz da dinlenecek şey söylese de dinlesek yahu. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
Buyurun Sayın Daldal, 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Bu programda da sağlık hizmetlerinin dengeli dağıtılı-

mında özendirici tedbirler alınacağının ifade edilmesi, yeni kaynaklar tahsisiyle fiyat tarifele
rinin, ödeme güçlüğü çeken vatandaşların faydalanabilecekleri bir seviyeye çekileceğinin ifade 
edilmesi,.sosyal devlet anlayışının bir tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, basınımızda yer alan, bizlere de intikal eden ve bu kürsüden de 
sık sık vurgulanarak söylenen, insanların hastanelerde rehin kalması hususunu kabul etmemiz 
mümkün değil. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ayda mı yaşıyorsun, ayda mı? Ayda yaşıyorsan doğru. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Malî sıkıntıdan dolayı hiçbir insanın hayatını kaybetme

sini, rehin kalmasını kabul etmemiz mümkün değil. 
ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Seni dinliyorlar, seni dinliyorlar... 
RAŞtT.DALDAL (Devamla) — Dinlesinler. Dinlesinler diye söylüyorum. Dinleyecekler 

tabiî. 
BAŞKAN — Lütfen, yerinizden müdahale etmeyiniz; dinleyelim. 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Anavatan'ın, yalanı dolanı yoktur. Siz şaibelisiniz. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... Çaüşma düzenine sahip çıkalım lütfen. 
RAŞtT DALDAL (Devimla) — Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığımız, kendisine bağ

lı hastanelerde bu tip olaylara izin vermediğini ve vermeyeceğini ifade etmektedir. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Üniversite hastaneleri devletin değil mi? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Geliyorum, oraya geliyorum. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Becerenler hasta kaçırıyorlar. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Böyle olaylara genellikle üniversite hastanelerinde rast

landığını ve özel hastanelerde rastlandığını, Sağlık Bakanlığı, tarafımıza gönderdiği notta be
lirtmiştir. Kabul etmediğimiz bu durumu dile getirdikten sonra, özerk üniversite rektörlerine, 
tıp fakültesi dekanlarına, YÖK Başkanına buradan seslenmek istiyorum. Bu konuyu hassasi
yetle takip etsinler; böylesi olaylara izin vermesinler, göz yummasınlar. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Daha evvel nerelerdeydiniz? Dört seneden beri uygula
nıyor. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ayda yaşamıyorsa, rehin kalanları da görür, ölenleri de. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, tabiat şartlarının en çok etkilediği 

kesim, çiftçimizdir, köylümüzdür. Köylümüze devlet desteğinin eskisinden daha çok yapılmasına 
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ve yapılmasının devamına inanıyoruz. 
Kaliteli tohum ve fidan üretimi, hayvancılığımızın ıslahı, yüksek vasıflı deniz ürünlerinin 

üretilmesi, su ürünleri ve kültür balıkçılığının geliştirilmesi; sulamaya, baraj ve göletlerle, ye
raltı sulamasıyla sulu tarıma mümkün olduğu kadar kısa zamanda geçileceğinin hedeflenmesi 
ve bu yolda... 

tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Hamsiye bile bakamadınız. 
RAŞtT DALDAL (Deamla) — Sulama için bu zamana kadar 57 tane baraj ve 93 tane 

gölet tamamlanvAv ve halkımızın, köylümüzün, çiftçimizin, milletimizin emrine sunulmuştur. 
57 baraj ve 114 göletin de yapımına devam edilmektedir. 

Şimdi, sulanabilir arazinin 800 bin hektarı sulu tarıma açılmış olup, 17 bin hektar alanın 
da GAP nedeniyle sulu tarıma açılacağı günlere yaklaşılmıştır. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sulama fiyatlarını nereye getirdiniz? Vatandaş suyu kul
lanamıyor. 

tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Hamsiye bile bakamadınız, büyük baş hayvana nasıl 
bakacaksınız? 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Bunlar çiftçimize ve köylümüze sunulmuş olduğu halde, 
köylümüze ve çiftçimize bir şey yapılmadığı söylenmektedir. Bu, hangi insafın mahsulüdür, 
hangi insafın devamıdır? 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — T&pıldı, yapıldı... Vatandaşa kazık atılıyor boyuna. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, tarım ürünlerinin desteklenmesiy

le ilgili olarak da, Hükümet, enflasyonun üzerinde fiyat tespit edeceğini ve desteklemenin de
vam edeceğini, ödemelerin, mümkün olduğu kadar... 

TURHAN HIRFANC 5LU (Hatay) — "Mümkün olduğu kadar" ne demek? 
RAŞtT DALDAL (De/emla) — ...ödemelerin, mümkün olduğu kadar peşin yapılacağım, 

eğer peşin ödeme yapılmas oda bir gecikme olursa, çiftçimizin Ziraat Bankasına borcu varsa, 
bu borcundan dolayı faiz ödemesini önlemek için de borcunun bundan mahsup edilebileceği
ni, programda zikretmiştir. Bu, yeni bir gelişmedir, yeni bir harekettir. Çiftçimiz bundan ra
hatsızlık duymaktaydı ve haksızlığa uğramaktaydı. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Hükümet para verirken enflasyonu yüzde 20 sayıyor; 
oysa, enflasyon yüzde 100'ün üzerinde. 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, eğer Hükümet samimî olmasaydı 
en fazla onaltı onyedi ay sonra seçim var enflasyonu şu rakama indireceğim deyiverirdi. Hükü
met samimî, elinden geleni yapacak. 

tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Dediniz de ne oldu? Bakan istifa ettirdiniz. Ağzınız
dan çıkanı kulağınız duymuyor sizin. Bakan istifa etti. 

RAŞtT DALDAL (Devamla) —- Enflasyonun nasıl ineceği de tarafınızdan anlaşılabiline-
miyor. Her şeyin devletin olduğu dönemlerde, her şeyin devletin kontrolü altında olduğu dö
nemlerde enflasyonla mücadele etmek ya da enflasyonu istediğiniz rakama getirmek mümkündür. 
Kabuğunu yırtan Türkiye'ö gelişen Türkiye'de, dünyaya açılan Türkiye'de, serbest piyasa eko
nomisine geçen Türkiye'de enflasyonla mücadelenin yalnızca devlet tekelinde olmadığını bil
meniz gerektiği inancını h>4â taşıyorum. 

BEYTULLAH MEH 1ET GAZtOĞLU (Bursa) — Hangi serbest piyasa? 
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Yırtılan kabuk ne kabuğu? 
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BAŞKAN — Sayın milletvekili arkadaşlarım, görüşmelerin sükunetle devamına mani olu
yorsunuz. Lütfen oturun. Cümlesini sonuna kadar dinleyin, ondan sonra... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Yalan söylüyor Sayın Başkan, yalan 
söylüyor. 

BAŞKAN — Lütfen... tçtüzüğe saygılı olmaya çağırttırmayın kendinizi. Lütfen... Rica ede
ceğim... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Vatandaşın hakkını arıyoruz. Bizim söylediğimiz şey
ler, vatandaşın hakkıdır. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Rakamları yanlış söylüyor. 
BAŞKAN — Grup Başkanvekilleri ve İdare Amirlerinden rica ediyorum... Lütfen dinle

yin... 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Hükümet programında, "Ziraat 
Bankasının, çiftçiye ve köylüye hizmet aslî görevine döndürüleceğine ve çekileceğine" dair iba
re de vardır ki, bu da çiftçimizin ve köylümüzün desteklenmesi açısından fevkalade sevindirici 
bir olaydır. Bu yüzden de Hükümete teşekkür ediyoruz. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Ziraat Bankası yüzde 70 faizle kredi 
veriyor. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Daha önce Horzum'a verdiğiniz paralar nereye gitti? 
Daha yeni mi aklınız başınıza geldi? Ziraat Bankasını tefecinin bankası yaptınız. 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — Bugün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı bir açıkla
ma var: Trakya'da, Trakyabirlik kanalıyla buğday mubayasına girmiştir. Çiftçimiz için tahıl 
borsaları kurulacağı ifade edildikten sonra, bu şekilde bir de Trakyabirlik kanalıyla Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının çiftçiyi destekleme kampanyasına katılması, Hükümetin, aldığı kararlar
da ne kadar samimî olduğunun bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Onbeş seneden beri yapılıyor bu iş Sayın Daldal. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Yine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, Şeker Şirketi kana

lıyla pancar üreticisine 45 milyar liralık temlik kredisi açtığının ilan edilmesi de, çiftçimize he
mencecik verilen bir başka avans olarak karşımıza çıkmaktadır. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Şekerbankı da satıyor musunuz, satmıyor musunuz Sayın 
Daldal? 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın milletvekilleri, esnaf ve kü
çük ve orta ölçekli sanayicinin desteklenmesi ve destekleneceğinin Hükümet Programında be
lirtilmesi -eski Hükümet programında da aynı durum belirtilmekteydi, vurgulanmaktaydı- es
nafımıza, sanayicimize bir başka destek olarak karşımıza çıkmaktır. Gerçekten, küçük sanayi 
siteleri Türkiyemizin her tarafına, belli yerlerde teraküm ettirilmeden, yaygın hale getirilmiştir. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Aksaray'da buğday alımı durdu. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Aksaray'da ikinci, üçüncü küçük sanayi sitesi yapılıyor, 

organize sanayi bölgesi yapımı da başladı. O bakımdan, Aksaray'la ilgili konuşmayın. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — O doğru da, fon almaya başladınız. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — 12 tane organize sanayi bölgesinde 800'ün üzerinde fab

rika Türk sanayiine ve Türk Milletine hizmet etmektedir. Yapılanlar da devreye girdiğinde 2 
bin fabrika Türk Milletinin, Türk işçisinin ve topyekûn milletimizin hizmetinde olacaktır. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Ne zaman yaptınız bunları? 
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RAŞtT DALDAL (Devamla) — Bunları, sizin takip edemediğiniz zamanlarda yaptık. Yol 
boyunda gezerken görmüyor musunuz? Bursa'nın kenarından geçmiyor musunuz, Eskişehir'
in kıyısından geçmiyor musunuz, Konya'ya uğramıyor musunuz, Kayseri'ye uğramıyor musu
nuz, istanbul'a uğramıyor musunuz? Yani, oradaki fabrikaları siz ayran fabrikası mı zannedi
yorsunuz? Onlar ne, onlar ne?., tnsaf... tnsaf... insaf!.. 

İBRAHİM GÜRSAL (İsparta) — Esnaf için ne yapacaksınız söyleyin bakalım. 
BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Bursa'ya bir genelev yaptınız, başka 

bir şey yapmadınız. 
BAŞKAN — Lütfen oturun yerinize, oturun lütfen. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sanayide, fabrikalarda verimliliğin ve rantabilitenin artı

rılması, modern teknolojinin geliştirilerek uygulanmasıyla sanayi ürünlerimiz hem iç piyasada 
hem de dış piyasada istendiği, layık olduğu yere gelecek, rekabet gücü artacaktır. Nitekim, bu 
şekilde yapılan uygulamalarla Türkiye'de sanayi patlaması olmuştur. İhracatta sanayinin payı 
giderek artmaktadır, artacaktır da. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, ateşi yükseldi hatibin, bir doktora baktı
ralım; çok atmaya başladı. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Ciddî olalım lütfen. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Çok samimî söylüyorum. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, mayıs ayında yaptığımız basın top

lantısında, memur, emekli, dul ve yetimlerin durumlarında düzeltme, iyileştirme ve yenileştir
meye imkân verecek Yetki Kanunu Tasarısının Meclis tatile girmeden önce görüşülebileceğini 
ifade etmiştik. Bu ifadeden sonra Meclis gündemine alınan "Hükümete memur ve işçilerimi
ze, dul ve yetimlere, emeklilere iyileştirici imkânlar ve memurlar arasındaki bozulmuş dengele
ri düzenlemeye imkân verecek Yetki Kanunu Tasarısı" kanunlaşmıştır, tşte buna dayanarak Hü
kümet programında, gereken aksamaların düzeltileceği açık ve seçik belirtilmiş, ifade edilmiş 
ve millete de sunulmuştur. Hem katsayıda hem artışta hem de bu aksamaların düzeltilmesin
de, Hükümetin, koyduğu bu tavrı gerçekleştireceğine inanıyor, biz de destekliyoruz. 

NURHAN TEKtNEL (Kastamonu) — Benim köylüm, benim işçim diyemiyorsunuz. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Ne vereceksiniz, ne?... 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Hiç, enflasyondan, hayat pahalılığın

dan söz yok... 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Adalet mülkün temelidir... 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sizde yoktur. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — ...toplumun, kişi hak ve hürriyetlerinin gerçek teminatı

dır. Adaletin, gecikmeden, süratli ve isabetli gerçekleşmesi toplum için önemli unsurlardandır. 
Bu yöndeki her türlü çalışma Hükümet Programına alınmış, biz de destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, düşünce, din ve vicdan hürriyetine her zaman büyük önem veren ve 
verdiği bu önemi lafta bırakmayan Anavatan İktidarı ve Hükümetlçri, toplumumuzun yıllarca 
üzerinde konuştuğu, çok konuştuğu, üzerinde çeşitli spekülasyonların yapıldığı, Türk Ceza Ka
nununun 141,142 ve 163 üncü maddelerini kaldırmakla demokrasi yolunda çok büyük bir adım 
atmıştır. Böylece, düşünce, din ve vicdan hürriyeti üzerindeki baskılar ortadan kaldırılmıştır. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Faruk Taşar'ın adaletini de yerine getirin. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Tokmak kimin elinde? 
NURHAN TEKtNEL (Kastamonu) — Anarşiyi hortlattınız. 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 

bütün olan devletimizin birlik ve beraberliğine saldırıya geçen bölücü amaçlı anarşi ve terör, 
bu güzel vatanı seven herkesi derinden yaralamaktadır. Ortak inanç ve şuurla, şehit kanıyla 
çizilen hudutlarımızın üzerinde oynanmak istenen oyuna, milletçe karşılık vermekteyiz ve ve
receğiz. 

Şimdi, "hortlattınız" lafı üzerinde birtakım açıklamalar yapmak durumunda kaldım. De
ğerli vatandaşlarım, sevgili milletvekilleri, yıllarca, Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'
yu memur açısından, gönderilecek elemanlar açısından sürgün yeri olarak görmenizden kay
naklanan hususlara niçin sahip çıkmıyorsunuz? 

NURHAN TEKlNEL (Kastamonu) — 2 bin kişi şehit oldu. - . 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Oraya gönderilen memurlar sürgün olarak gönderilmek

teydi; oraya gönderilen görev yapamamaktaydı; giden insanlar, devletine, milletine küs gitmek
teydi. Bu bakımdan... 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Şimdi nasıl? 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Şimdi, özendirici tedbirler alınmaktadır, yatırımlar ya

pılmaktadır, gidenlere teşvik verilmektedir, eködemeler yapılmaktadır ve bizlere, "ben olağa
nüstü hal bölgesine gitmek ve dolayısıyla gelirimde, maaşımda artışla karşı karşıya kalmak 
istiyorum" diye başvuranlar vardır. îşte hizmet budur. 

İBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Kars neden boşalıyor? 
FERİT BORA (Diyarbakır) — Can güvenliğini sağladınız mı Diyarbakır'da? 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Terörün tabanına inemediğinizden kaynaklanmıştır bun

lar. Niçin bunları söylemekten kaçınıyorsunuz? (ANAP sıralarından alkışlar) 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) -r Sayın Daldal, para, terörü önledi mi? 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Para ile terör önlenir mi? 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Terörün belini kırdık; milletçe önleyeceğiz. 
Bölücü terör, bir günlük olay değildir; Anavatan döneminde ortaya çıkmış bir olay da de

ğildir, Anavatan öncesinin olayı da değildir; yıllan var, eskisi var, daha gerileri var. O bakım
dan, biz, önlemek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz; milletimiz de topyekün bütün fe
dakârlıklara katlanmaktadır, katlanacaktır. 

ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Daha fazla para verin, terörü daha fazla önleyin!.. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Ülkemizin bölünmesine meydan vermemek için, bu mil

let her türlü fedakarlığa katlanmıştır, katlanacaktır, katlanmalıdır. 
Bu cümleden olmak üzere, GAP'a ve yatırımlarda o bölgeye ehemmiyet verilmektedir. Mil

letimiz fedakarlığa katlandığı için bunlar yapılmaktadır; insanımız fedekârlığa katlanmakta
dır, canını vermektedir, şehit olmaktadır. Katlanmaktadır, katlanacaktır; ama, bu husus istis
mar konusu edilmemelidir, politika konusu edilmemelidir. Meseleye milletçe sahip çıkılmalı, 
milletçe karşı konulmalı, bu yara kurutulmalı, kapatılmalı, bir daha da ortaya çıkmamalıdır. 
Oradaki insanlarımız da bundan büyük üzüntü duyuyor, bizler de büyük üzüntü duyuyoruz, 
Bunun yolu da, çaresi de, alınan tedbirlere el birliği ile yardımcı olmaktır. Sizlerin de, laf ata
rak değil, gönül vererek, sevgi göstererek yardımcı olmanızla bunlar çözülecektir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimizin, komşu ülkelerle karşılıklı çıkar ve menfaatlarına 
uygun olarak iyi komşuluk münasebetlerine ulaşma çabalarını gönülden destekliyoruz. Komşu-
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larıyla problemlerini halletmiş, karşılıklı güven içerisinde yaşayan bir Türkiye'nin, çok daha 
iyi mesafeler alacağına inanmaktayız. İletişim ve ulaşım ortaklıkları, Barış Suyu ve Karadeniz 
Ülkeleri Ekonomik işbirliği Projelerinin gerçekleşmesinin gönülden destekçileriyiz. 

Ortadoğu ülkeleri, özellikle tran, Irak ve Suriye ile iyi komşuluk münasebetlerinin ülke
mizin yararına olacağına inanmaktayız. 

Komşumuz Yunanistan'la da, münasebetlerimizin, dostane ve iyi ilişkiler çerçevesinde ge
liştirilip düzene sokulabilmesinin, her iki ülkenin de menfaatlarına sonuçlar vereceği inancın
dayız. Bu bakımlardan, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın Yunanistan Başbakanına vaki dave
tini, Türkiye'nin iyi niyetlerini göstermesi bakımından olumlu ve desteklenmesi gereken bir adım 
olarak telakki ediyor ve destekliyoruz. 

Kıbrıs sorununun, Ada'da yaşayan Türk ve Rum toplumlarının birlikte ve eşit hakları ha
iz iki taraf olarak yaşayabilmelerini sağlayacak şekilde çözümlenmesine destek olmaktayız, ola
cağız. Hükümetimizin ve bütün Türk hükümetlerinin, geleneksel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti ile mevcut ilişkileri, her zaman olduğu gibi, bugün de önemini muhafaza etmektedir 
ve edecektir. 

Türkiye'nin, AET ülkeleriyle ilişkilerini titizlikle ve ısrarla takip etmesinin ülkemize yarar 
getireceğine inanmaktayız. 

NATO ile münasebetler de sıcak tutulmalı ve belirttiğimiz gibi, bu konudaki aktif politi
kalara devam edilmeli ve sürdürülmelidir. 

ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Sayın Daldal, Davos ruhu ne oldu, uçtu mu? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Anavatan hükümetleri, millî kültürümüze, millî ve ma

nevî değerlerimize azamî değer vererek, ülkemizin muasır medeniyet düzeyine çıkarılması için 
elinden gelen bütün imkân ve çabaları kullanmıştır. 

Yine, Anavatan hükümetlerinin, millî eğitimden sağlığa; sağlıktan haberleşmeye; otoyol
lara, Urfa Tünelinden -ki, "ışık göründü" diye bugün basında fotoğrafları çıktı; gururlandık-
Atatürk Barajına, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden ihracat seferberliğine, denizaltılardan 
F-16 jet uçaklarına, göletlerden barajlara, limanlardan havaalanlarına, organize sanayi bölge
lerinden millî gelirin ve refahın artırılmasına ve refah seviyesinin yükseltilmesi dahil pek çok 
hizmeti olmuştur. Bu hizmeti, Anavatan heyecanı ile takip ettik, bundan sonra da Anavatan 
heyecanı ile, vatan, millet sevgisiyle takip edeceğiz, milletin hayrına olan her hizmeti, Hükü
metimizden, yapsın diye isteyeceğiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi Hükümetleri, "Halka Hizmet Hakka Hizmettir" 
düsturuyla, vatan ve millet sevgisiyle ve milletine hiznıet edebilme heyecanıyla yola çıkmıştır, 
yoluna devam etmiştir. Siz takdir etseniz de, etmeseniz de, millet takdir ettiği sürece bu hizmet
lerine devam edecektir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Sayın Mesut Yılmaz Başkanlığındaki Hükümetin de, aynı heyecan, aynı duygu ve düşün
celerle, halkın mutluluğu, ülkenin bütünüyle gelişip 2000'li yıllara yüce milletimizin layık ol
duğu yerde yerini alabilmesini sağlamak amaç ve heyecanıyla sunduğu Hükümet programını 
gerçekten samimî bulmaktayız. 

Yine, Sayın Başbakanın, nereden gelirse gelsin, her türlü rüşvet, yolsuzluk ve suiistimalle-
- rin üzerine çekinmeden gideceğine inanıyor, bu hususta Grubumuzun kendisine destek oldu

ğunu ve olacağını buradan ifade ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Hükümet tarafından uygulanacağına gönülden inandığımız Hükümet Programının, mil
letimize ve devletimize hayırlı olmasını Allah'tan diler, Hükümete, Anavatan Grubunun güve
noyu vereceğini ifade eder, hepinize saygılaVımı sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Raşit Dalda!. 
Şimdi söz sırası, Hükümet adına, Sayın Başbakan Mesut Yılmâz'ındır. 
Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hü

kümet Programı üzerinde yapılan eleştirileri cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum. 
Sözlerimin başında, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Bu kürsüden değerli görüşlerini dile getirmiş olan sayın parti sözcülerine de teşekkür edi
yorum. 

Değerli milletvekilleri, biz, İktidar Partisiyiz ve bizim kuruluşumuzdaki en önemli ilkele
rimiz, sevgi, uzlaşma ve hoşgörüdür. Aslında, bu ilkeleri Türk siyasî hayatına kazandıran da 
biziz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sevgi 1983 yılında mı başladı Türkiye'de yani? 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın muhalefet liderlerinin üslup ko

nusundaki takdirleri ne olursa olsun, partilerarası diyalog konusundaki yaklaşımları ne olursa 
olsun, bu ilkeleri daima canlı tutmaya ve yeri geldikçe hiçbir komplekse kapılmadan; neticede 
yaptığımız işin bir kamu hizmeti olduğunun bilinci içinde kendilerine de sunmaya kararlıyız. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Muhalefet partileriyle, işin başından itibaren, 
bu noktadan itibaren yapıcı bir diyalog arzusu içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum, ama, 
hemen ifade edeyim, bu konuda bir endîşem var, bir güçlüğümüz olabilir. Bu güçlük de Sayın 
Demirci'den kaynaklanıyor. Bildiğiniz gibi, kendileri, zaman zaman, küsmeyi severler. Uzun 
yıllar Sayın Ecevit, ile küsmüşlerdi, daha sonra Sayın Evren'le küstüler, şimdi de Sayın özal'la 
küstüler. (ANAP sıralarından alkışlar) 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Sen de özal'la küstün. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sanıyorum... 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Şimdi barıştın sen Semra ile. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Diyalog böyle mi olacak? (DYP sıralarından gürültü

ler) 
BAŞKAN — Lütfen susalım. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...Sanıyorum, özellikle, eski makamına 

kim oturursa ona küsmektedirler. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Şimdi, değerli milletvekilleri... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Böyle, diyalog olmaz ama. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN— Lütfen efendim... Lütfen... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Terbiyesiz diyalogu bu. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Böyle saygısızlık olmaz Sayın Başbakan, böyle saygısızlık 

olmaz! (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Dinleyelim lütfen... (DYP sıralarından gürültüler) Lütfen, 
sükuneti muhafaza edelim. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Ozal'ın "çat" talimatını mı yerine getiriyorsun? (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Çalışma düzenini bozmayalım. _ 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Ayıp, ayıpt 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi o makama 

oturan kişi ben oldum, onun için endişeliyim, ama, huzurunuzda arz ediyorum, kendileri, ile
ride ne sebeple olursa olsun... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen o makamda oturamazsın. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...benimle küs olmak için ne kadar gayret 

sarf ederse etsin, ben, küs olmamak için ve hatta demokrasimizden bu küsme illetini kaldır
mak için elimden gelen her türlü direnci göstereceğim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —. Millet size küstü; millet. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Sayın Genel Baş

kanların Hükümet Programımızda yer alan hedeflere ulaşılabileceğine ilişkin inançsızlıkların* 
daki samimiyetleri konusunda hiçbir şüphem yok. Yani, bizim hedeflerimize ulaşılabileceğine 
inanmamakta samimî olduklarına dair hiçbir şüphem yok. 

Aslında, onların bu inançsızlıkları, başında oldukları siyasî partiyle Anavatan Partisi ara
sındaki farktan kaynaklanmaktadır. Yani, olaylara yaklaşmaktaki farktan, çağın temposuna 
ayak uydurabilmekteki farktan kaynaklanmaktadır ve bu, genç insan kafasına güvenmekteki 
farkın bir tezahürüdür. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Anavatan Partisi, sekiz yıllık iktidar döneminde, klasik, tutucu devlet yönetiminin sınır
larını aşıp, tabuları yıkıp, Sayın Genel Başkanları burada bu kadar kızdırmak pahasına da ol
sa öylesine hayal edilemeyecek şeyleri gerçekleştirmiştir ki, şimdi bunları henüz yeni yeni ka-
bullenebilme noktasına gelen siyasî muhaliflerimizin, Hükümet Programımıza yönelttikleri eleş
tiriler, sadece eşyanın tabi&tı icabıdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Bakınız sayın milletvekilleri, Anamuhalefet Partisinin Lideri Sayın tnönü, Hükümetimi
zin kuruluşunu müteakip, geçtiğimiz bayram günlerinde yaptığı bir konuşmada, halkımızı, en
dişeli bir telaş içerisinde uyarmaya çalıştı; "aman yanılmayın, bu Hükümet yeni bir Hükümet 
değildir; bu Hükümet ANAP Hükümetlerinin devamıdır" buyurdular. 

Sayın tnönü, halkımızın zekasını küçümseyen bu uyarısını, maalesef» bugün bu kürsüde 
de tekrarladılar. Ben, bu konuda kendisini rahatlatmak isterim; endişe etmesine hiç mahal yoktur; 
huzurunuzda açık seçik ifade ediyorum; evet, biz, ANAP Hükümetlerinin devamıyız. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

NURHAN TEKtNEL (Kastamonu) — Seçilemeseydin terk edecektin. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Mahvettiniz devleti. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla)'— Sayın milletvekilleri, üstelik, Sayın inö
nü'nün başında bulunduğu partide olmayan bir şeyin, kendi kendisini yenileme kabiliyetinin 
ürünüyüz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

NECCAR TÜRKCAf (İzmir) — En son ANAP Hükümetisiniz. 
İBRAHİM GÜRDAL İsparta) — Semra istedi de sen oldun. 
BAŞKAN — Lütfen ı inleyelim... Lütfen... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Seni oraya Semra getirdi. 
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BAŞKAN — Lütfen.. Lütfen dinleyelim... Lütfen, sükuneti muhafaza edelim. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Nasıl geldiğini anlatıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın sayın milletvekilleri, ben burada 

Hükümet adına konuşuyorum. Eğer beni konuşturmazsanız, sonra, Meclisin çalışmamasın
dan yakınamazşımz. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ağzına bant mı vurduk; ne demek konuşturmamak?.. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim... Sayın milletvekilleri, Lütfen... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — işte bu yaptığınızı kastediyorum sayın 

milletvekili. 
NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Her şeyi söylüyorsunuz, daha ne istiyorsun. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen... 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Demokrasiyi askıya aldınız... Demokrasi mi var Türk
iye'de? 

BAŞKAN — Sayın hatibin konuşmasını sakin dinleyelim. (ANAP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, ağzına bant mı vurduk? 
BAŞKAN — Oturun lütfen... 
Sayın Grup Başkanvekillerinin ve idare Amirlerinin, çalışma düzeninin sağlanabilmesi için 

Başkana yardımcı olmalarını rica ediyorum. 

Lütfen dinleyin arkadaşlar... Bundan evvel burada Sayın Parti Grup Başkanları birer saat 
konuştular, müdahale olmadı... Lütfen dinleyin... (DYP sıralarından gürültüler) 

Lütfen, beni, içtüzük hükümlerini uygulamaya mecbur etmeyin. Lütfen, sakin olun. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizim, ayrıca ANAP felsefesinden ta

viz vermeye de hiç niyetimiz yoktur-, tersine, bu felsefenin, Türkiye'nin geleceği için tek çıkar 
yol olduğuna inanıyoruz. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Millete soralım? 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu felsefeyi, muhalefetin kısır, kolaycı 

ve çıkarcı sadmelerine karşı savunmayı ve hatta daha da kökleştirmeyi, kurumlaştırmayı ken
disine misyon edinmiş bir iktidarız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hepsi alkışlamadı... Demek ki, hepsi kabulleniyor. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, çünkü, 1980'ler 

TUrkiyesinin gerçeğini kavramadan, bu sürece damgasını vuran Anavatan icraatının gerçekçi 
bir değerlendirmesini yapmadan, sekiz yıllık Anavatan iktidarını aşmak ne Hükümetim için 
ne de başkası için söz konusu bile olamaz... (DYP sıralarından "Ne dedi?" sesleri) Türkiye'
nin ve Türk toplumunun bugün ulaştığı düzeyi kavramayan, toplumun isteklerini, özlemlerini 
ve sancılarını doğru teşhis edemeyen bir hükümetin, bırakınız Anavatan iktidarını aşmayı, iş
başında kalması dahi mümkün değildir. 

Burada sayın liderler birçok eleştiriler yaptılar. Aslında, bu eleştirilerin bir kısmına katıl
mamak mümkün değildir; çünkü, bunlar, birtakım sıkıntıların varlığını ortaya koyan eleştiri
lerdir. Bu sıkıntıların varlığını kabul ediyorum; Türkiye'nin, bugün, çetin sorunlarla karşı kar
şıya olduğunu kabul ediyorum, önümüzdeki dönemde bu sorunların daha da artması olasılı
ğını da kabul ediyorum; ama... 
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FERÎT BORA (Diyarbakır) — Niye geldin o zaman?.. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Onu anlatacağım... Müsaade edin, onu 

anlatacağım. 
Bu sorunlar, sadece su m sandığınız sorunlardan ibaret olan sorunlar değil; bugünkü Tür

kiye, aslında, birbirleriyle i; içe geçmiş iki sorunlar yumağıyla karşı karşıyadır. Bunlardan bi
rincisi, yani orta vadeli olanı -sizin de burada söylediğiniz- başta işsizlik olmak üzere, enflas
yondur, gelir dağılımındaki dengesizliklerdir, iç ve dış borçlanma hadleridir. Bu sorunlar, fev
kalade önemli sorunlardır, güncel sorunlarımızdır, halkımızı rahatsız eden sorunlardır. Sadece 
biz değil, burada kim oturursa otursun, Türkiye'de kim hükümet olursa olsun, bu sorunlarla 
boğuşmak zorunda kalacaktır. Bu sorunlar, bir hükümetle, bir liderle aşılabilecek sorunlar de
ğildir. Bakın burada rakamlar var, ben o rakamları şimdi söylemeyeceğim; çünkü, istatistikleri 
her yönde kullanmanın mümkün olduğunu biliyorum. Sayın Demirel bunu çok iyi yapıyor; 
ama, ben burada bunu kullanmayacağım. Gelir dağılımı istatistikleri; Dünya Bankasının ken
disinin refere ettiği gelir dağılımı istatistikleri, 1965-1970 döneminde, yani Sayın Süleyman De
mirci'm Hükümet Başkanı olduğu dönemde, Türkiye'de gelir dağılımının daha dengesiz hale 
geldiğini ortaya koyuyor. (DYP sıralarından "Allah Allah" sesleri) Sabit gelirlilerin millî gelir 
içerisindeki payının daha negatif yönde etkilendiğini ortaya koyuyor; ama, bunlara girmeyece
ğim. Demek istediğim şudur: Orta vadeli sorunlar, Türkiye'nin gündemindeki orta vadeli so
runlar, yani hayat pahalılığı, yani enflasyon, gelir dağılımındaki dengesizlikler, yani iç ve dış 
borçlanma meseleleri, işsizlik meselesi... Bunlar, bir iktidarla bağlı olan meseleler değildir; bunlar, 
muhtemelen bizden sonraki iktidarları da kapsayacak olan meselelerdir. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yolsuzluk, hırsızlık!.. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, benim söyleyeceğim husus şu

dur: Türkiyenin bir de asıl uzun vadeli bir sorunlar gerçeği var. Bunlar, baş döndürücü bir 
hızla kabuk değiştiren Türkiye'nin, artık, bir tarım toplumundan sanayi toplumuna dönüş
mekte olduğu gerçeğidir; artık, bir köylü toplumundan şehirli toplumuna dönüşmekte olduğu 
gerçeğidir. İsterseniz, buna başka dönüşümleri de ekleyebilirsiniz: Kapalı bir toplumdan açık 
bir topluma dönüşüm gerçeğini yaşıyoruz, kapalı bir ekonomiden, dünyaya açık bir ekonomi
ye dönüşüm gerçeğini yaşıyoruz; komuta ekonomisinden, serbest piyasa ekonomisine dönüşü
mün gerçeğini yaşıyoruz; yani, yapısal bir değişimi yaşıyoruz, tşte, sizin gözden kaçırdığınız 
gerçek budur. (DYP sıralarından, "Allah, Allah" sesleri) 

Bakınız, Büyük Atatürk, Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefine yön
lendirdiği zaman, Türkiye'de 13 milyon insan yaşıyordu. Bu 13 milyon insanın, 10 milyonu 
köylerde yaşıyordu ve toplam nüfusun yüzde 80'i de tarımda çalışıyordu. 1950'de tek parti dö
nemi sona erdiğinde, Türkiye'nin nüfusu, 13 milyondan 21 milyona sıçradı; ama, şehirleşme 
oranı değişmedi; köylüyü köyde tutma politikasının sonucu olarak, şehirleşme oram yüzde 25'te 
kaldı. 

Değerli milletvekilleri bu dönemde ne oldu? Bu dönemde, iki ayrı Türkiye oluştu: Bir 
tarafta çağdaşlaşmadan na ibini alan şehirler, öbür tarafta, olduğu gibi kalan köyler. Bir ta
rafta, yeni, Batılı hayat star: iardını benimseyen şehirliler, öbür tarafta jandarma baskısıyla dün
yadan tecrit edilen köylüle . . tki ayrı Türkiye çıktı ortaya. 

Bu tablonun değişmesi, 1950'Ierden sonra Türkiye'de çok partili demokrasinin yerleşme
siyle olmuştur; ama, ilk deta bizim iktidarımız zamanında, Türkiye'de şehirlileşme oranı yüzde 
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50'nin üstüne çıkmıştır ve I j<jün nüfusumuzun yüzde 60'a yakını şehirlerde yaşıyor. (DYP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yani, netice olarak, bugün artık, bir 

şehirli toplumuyuz, ağırlıklı olarak da bir sanayi toplumuyuz. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Herhalde, köylüyü gözden çıkardınız Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, böyle bir Türkiye, bir yanda, 

şehirde ne varsa köye de aynısını götürmek zorunda olan bir Türkiye'dir; ama, aynı zamanda 
da şehirlere göçen nüfusa yeni iş alanları yaratmak mecburiyetinde olan; onların konut sorun
larını, eğitim sorunlarını, sağlık sorunlarım, sayısız sorunlarını da çözmek için çabalayan bir 
Türkiye'dir... 

Batı ülkelerinde, bu söylediğim süreç, yüzyıllara yayılmış bir süreçtir. Orada, bu süreç, san
cısız gerçekleşebilmiştir; nispeten bizden daha az sancılı olarak gerçekleşebilmiştir; ama, biz, 
Türkiye olarak, aynı süreci on yıllara sığdırmak zorundayız ve değerli milletvekilleri, maale
sef, Türkiye'nin gerçekleştirmekte olduğu bu sıçramayı sancısız geçirmesini sağlayacak bir re
çete henüz daha bulunamamıştır. Çünkü, tabiat, her köşe başında, elinde sihirli bir değnekle 
bekleyen bir ekonomi dehasını bize bahşedecek kadar cömert değildir. (DYP sıralarından, "özal 
var ya" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen ı inleyelim. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, Türkiye'nin yaşamak zorunda 

olduğu bu ciddî tabloyu görmezlikten gelerek, Türkiye'nin yönetilebileceğini sanmak aldat
macadan ibarettir. Bu ciddî tablonun önümüze yığdığı devâsâ sorunları, öyle "boş file" edebi
yatıyla, "kapaksız tencere" edebiyatıyla aşabileceğimizi sanmak hayalden ibarettir. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — tyi de, Başbakan, sekiz sene ne yaptınız yani? 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslında, sayın milletvekilleri, 26 Mart 

1989 seçimlerinin bir genel seçim değil de yerel seçim olması Türkiye için Allah'ın bir lütfudur. 
(SHP ve DYP sıralarından "Niye öyle?" sesleri) 

Bakın söyleyeyim: Çünkü, belediyeler gibi nispeten küçük birimleri idare etmekte bu ka
dar zorlananların, eğer yarın iktidar olurlarsa Türkiye'yi ne kadar zorlayacaklarını düşünün
ce, ürpermemek elde değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen muhalefeti hazmedemiyorsun galiba; bir de diya
logdan bahsediyorsun... 

BAŞBAKAN A. MES T YILMAZ (Devamla) — Şimdi, sayın milletvekilleri, Sayın Mu
halefet Liderleri Hükümet rogramı üzerinde eleştirilerde bulundular. Aslında, eleştirilerinde 
önemli bir şey söylemedilei. söyledikleri en önemli şey, bu hedeflere ulaşılamayacağıdır ve bu 
hedeflerin gerçekçi olmadığıdır. Onun ötesindeki eleştiriler geçmişe yönelik eleştirilerdir; "şu 
hedeflere ulaşılamamıştır, şu hedefler gerçekleşmemiştir..." 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Soru sordu, soru... 
BAŞBAKANA. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bakın, tabiî, seçim talebiniz var. 

Hayret ettim, bugün bunu çok kuvvetli vurgulamadınız. (ANAP sıralarından "korktular" sesleri; 
DYP sıralarından "millet istiyor" sesleri, gürültüler) önemli değil. 

BAŞKAN—Dinleyelim lütfen. 
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BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Açık seçik söyleyeceğim. Seçimlerin nor
mal süresine birbuçuk seneden az bir zaman var; ama biz, normal süresine kadar seçimleri 
bekletmek gibi, katı, sabit bir noktada değiliz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Mecbursun... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Seçimlerin, ülke yararını ön planda tu

tarak, bu konuda yapılmasını en uygun gördüğümüz tarihe ilişkin önerimizi, Meclis, yasama 
dönemine başlar başlamaz huzurunuza getireceğiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar; SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın tnönü, Seçim Kanununda yapılması gereken bazı değişikliklerden bahsetti. Belki, 
seçimlerle ilgili olarak, Anayasada da bazı değişiklikler yapılması zarureti ortaya çıkabilir. Eğer 
partiler arasında bu konuda bir uzlaşma hâsıl olursa, Anayasada da değişiklik yapma yoluna 
gidebiliriz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim lütfen... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Seçim Kanununda da bir değişiklik yap

ma zarureti ortaya çıkabilir. 

Şimdi, bu değişiklikleri belki öngörülen süre içerisinde tamamlamayabiliriz; ama, size açık
lıkla şunu ifade etmek isterim: Seçimlerin, Türkiye açısından en uygun olacağı tarihte ve siyasî 
partilerimizin mümkün olan en geniş uzlaşması çerçevesinde belirleyeceğimiz bir tarihte yapı
labilmesi için, Sayın İnönü'nün burada ifade ettiği, yurt dışındaki işçilerimizin de en geniş ka
tılımını sağlama amacı dahi dahil olmak üzere, bu konuyu Türkiye'de partiler arasında bir po
lemik konusu olmaktan, demokrasimizi yıpratan, ona yara veren bir konu olmaktan çıkaracak 
şekilde çözümlemek kararlılığındayız. (Alkışlar) 

Şimdi, Türkiye'de bir alışkanlık vardır; genel seçimler yaklaşınca, siyasî partiler, özellikle 
muhalefet partileri, ekonomik reçete niteliği ağır basan programlar ortaya koyarlar. Nedense, 
bunu seçimlerden sonra yapmazlar da, seçimler yaklaşınca yaparlar. 

HASAN NAMAL (Antalya) — özal da, "seçimden önce zam yapacak kadar enayimi-
yim?" demişti. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bu bir takdir meselesidir; sizin 
ki de bir üslup meselesidir, ben bir şey demiyorum; ama, benim yadırgadığım bir şey var: Sa
yın tnönü -hatırlıyorum bir tarihte televizyona çıktı ve "ben bütün bu sorunların çözümünü 
biliyorum, formülünü biliyorum; ama, açıklamam; açıklarsam iktidar kopya çeker" dedi. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) Şimdi, bu yadırgadığımız aynı tutum... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yayımladığımız raporlardan kopya çektiniz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...bu yadırgadığımız tutum son günler
de Doğru Yol Partisi yöneticilerine de hâkim olmaya başladı; onların da şimdi sihirli bir vergi 
politikası önerileri var, sır gibi saklıyorlar. Aslında... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Gel sana gösterelim, gel. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslında, muhalefetin güçlüğü şurada

dır: Muhalefet, çok uzun bir süre, Anavatan Partisinin Türkiye'de getirdiği yeni ekonomik an
layışı kavrayamadı. (ANAL sıralarından alkışlar) Hatta, kavrayamadığı gibi, buna karşı diren
me gösterdi. Kabul etmemek için direndi; ama, artık işler o noktaya geldi, dış dünyadaki ger
çekler o kadar bariz şekilde ortaya çıktı ki, Anavatan Partisinin 1983 yılından beri savunduğu 
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doğruları inkâr etme imkânı muhalefet için dahi ortadan kalktı. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri) Şimdi, bakın, bunları propaganda amaçlı söylemiyorum. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Kongrede de söylediniz bunları. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hayır, söylemiyorum. 
ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Bunları söyledin. 
BAŞKAN — Dinleyelim efendim lütfen. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Müsaade ederseniz sizin programınız

dan okuyacağım. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Sen kendi programını anlatsana. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Siz kendi programınızdan bahsedin, bizim programımızı 

yorumlamayı bırakın. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, eğer siz Sayın Genel Başkanları
nızın burada yakındığı sorunlara alternatif getirme kabiliyetine sahip değilseniz, siz neyi tem
sil ediyorsunuz? (ANAP sıralarından alkışlar) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Orman köylüsünden bahset, çiftçiden bahset, Bağ-
Kur'Iudan bahset, enflasyondan bahset... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, müdahale etmezseniz, hepsin
den bahsedeceğim. 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Onlar önden gösterdikleriniz. 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim... Lütfen... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bakın neyi kastediyorum: 
Birinci özal Hükümetinin 1983 programında "Sosyal adaletçi ve rekabete dayalı serbest 

piyasa ekonomisi", kelimeleriyle belirlediği ilke, Sayın Demirel yönetimindeki Doğru Yol Parti
sinin ekonomik programına tam dokuz yıllık bir gecikmeyle şöyle giriyor: "Batı tipi kapita
lizm ve sosyal hukuk devlei." 

Yine, 1983 yılında bizim programımızda "üretim kapasitesini, kalite ve fiyat yönünden 
dünya pazarlarında rekabet edebilecek yatırımları destekleme suretiyle artırma'' şeklinde ifade 
edilen hedef, Doğru Yol Partisinin aynı programında "satılabilir mallar üreten sektörlere ön
celik vermek" biçiminde tekrarlanıyor. 

SELAHATTÎN KILIÇ (Adana) — Onlar, aynen Adalet Partisi programında da vardı. 
BAŞBAKANA. MESUT YILMAZ (Devamla) — "Bakanların aslî fonksiyonlarına dön

meleri sağlanacak" niyetinin aslı, bu sefer de 1987 yılındaki ikinci özal Hükümetinin "ban
kacılık sektörünün para-kredi piyasasında gerçek fonksiyonuna kavuşması" diye başlayan pa
ragrafından ödünç alınmıştır. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

"Faizlerin ve dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesiyle dışsatımda rekabet şansı artırılmaya 
çalışılacak" ibaresi, aslında temel bir ekonomi kuralı; ama, Birinci özal Hükümetinin Progra
mında, bu, en veciz şekilde ifade ediliyor; "devletin tamamen küçülmesi ve kamu kesiminin 
büyük oranlarda küçülmesi..." 
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Biraz önce de söylediğim gibi, aklın yolu birdir. Aslında, muhalefetin, bu konuda, fazla, 
bir seçeneği de yoktur; yani. Anavatan Partisinin bu konuda ortaya koyduğu programın, poli
tikaların alternatifi de yoktur. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Size göre. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — tşte Sosyaldemokrat Halkçı Parti... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Beğenemedin mi? 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — "Alternatifimiz sosyal piyasa ekonomisi" 
diye ortaya çıktınız... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Onu okumayı bırak da güzel bir konuşma yap. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, sizin programınızı okuyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Oradan bir cümle alarak bir şeyi değiştiremezsin. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen müdahale etmeyelim... Lütfen arkadaşlar... (SHP sıraların

dan gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, lütfen... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sosyal piyasa eko
nomisi diye ortaya koyduğunuz yeni alternatif programın en bariz özelliği, özelleştirme politi
kasına karşı çıkmanız, özelleştirme politikasına karşı çıkmanız, aslında büyük bir çelişkidir. 

* 
Çünkü, sosyal piyasa ekonomisini ilk olarak ortaya atan Ludwig Erhard'ın da, günümüzde 
bu politikanın mimarı olan Margaret Thatcher'ın da en bariz uygulaması, sınaî mülkiyetin, 
özelleştirme yoluyla, hisse senetleri yoluyla halka devrini sağlamalarıydı. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — özelleştirme adı altında yapılan yağmaya karşı çıktık. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yani, bir yandan özelleştirmeye karşı 

olduğunuzu iddia etmek, bir yandan da sosyal piyasa ekonomisini savunduğunuzu söylemek, 
asla silemeyeceğiniz bir çelişkidir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — özelleştirmeye değil, yağmaya karşı, yağmaya... 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Özelleştirmede, yağmacılara satış hakkı 

var mı? * 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yine, bu programda Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti, planlamadan vazgeçmemekle birlikte; onu biraz küçültmeyi düşünüyormuş. 

1983 Hükümet Programımızdan aynen okuyorum: "Hükümetimiz, katı ve dogmatik mer
kezî planlamanın tamamıyla dışında, demokratik kuruluşların ve fertlerin kabiliyetlerini ve te
şebbüs güçlerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkân tanıyan düzenleyici, yönlendirici ve 
denge kurucu bir planlama anlayışına sahiptir. Ancak, devletin tanzim edici ve yönlendirici 
fonksiyonu genel seviyede olmalı, detaylara müdahale etmemelidir." 

Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ANAP'a alternatif olarak öne sürdüğü bu programın bir 
yerinde de şöyle deniyor: "Ekonomik oluşumlar tek merkezden izlenebilecek şekilde, kurum
lar yeniden yapılandırılacak." 
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Değerli milletvekilleri, bu, zaten böyledir. 
"Kontrollü kur sistemi" uygulayacaklarmış... Hepiniz bilirsiniz ki, en az beş seneden beri 

bu böyledir. 

Merkez Bankasının bağımsız olması gerektiğini savunuyorlar; bu da en az üç seneden beri 
böyledir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, "KİT'lerin hâlâ fonksiyonları vardır. Sanayileşme, hem dev
letin belli alanlarda öncülük etmesiyle hem de özel sektöre selektif kredi politikaları uygula
masıyla gerçekleşecektir" diyor. Sayın milletvekilleri, bu, sekiz seneden beri böyledir. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen, bizim programları bize niye öğretiyorsun, kendi düşün
celerini söyle. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, prog
ramında borsaya karşı olmadığını ifade etmesini memnunlukla karşılıyorum; ama, bir yandan 
özelleştirmeye karşı çıkacaksınız hem de halkın alım gücü yetersiz diye karşı çıkacaksınız... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — özelleştirme adı altında yapılan yağmaya karşıyız. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...öbür tarafta, "memlekette yeterince 

kaynak vardır; ama, siz bunu vergi olarak değil de, borç olarak alıyorsunuz, biz buna karşı 
çıkıyoruz" diyeceksiniz... Bu bir çelişkidir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Tüyo alanlar yapmasınlar o işi diyoruz... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, eğer kaynak varsa alım gücü 

vardır. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Aynı şeyleri düşünseydik, zaten aynı partide olurduk. 
BAŞKAN •— Lütfen arkadaşlar... Lütfen... Hatibin sözünü kesmeyin. Dinleyelim... Belki, 

sorduğunuz, tereddüt ettiğiniz hususları beş dakika sonra izah edecekler... (DYP ve SHP sıra
larından gürültüler) Lütfen müdahale etmeyin... Başkana yardımcı olun lütfen... (Gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Enflasyon ne olacak, işsizlik ne olacak, pahalılık ne 
olacak, vatandaşın hali ne olacak, ondan bahset... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, sayın milletvekilleri, eğer kay
nak varsa alım gücü de vardır, önemli olan, bu alım gücünü hisse senedi sahipliğine yönelte-
bilmektir. Sosyal olan tutum budur, halkçı olan tutum budur. 

Bunları sadece şunun için söyledim... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Akbulut'u arattın, arattın... 
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BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Siyasî muhaliflerimizin bizi burada eleş
tirirken önerdikleri hiçbir yeni alternatif yoktur; ama, Sayın Muhalefet Liderlerinin burada 
gizledikleri ve söylemedikleri şeyler de var. Çünkü, politikada, söylenen şeyler sadece hükü
metleri, sadece iktidarları bağlamaz; söylenen şeyler, aynı zamanda, muhalefet partilerini de 
bağlar. Mesela şimdi muhalefete sorarım... (Gürültüler) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sen sorulanlara cevap ver... i 

BAŞKAN — Lütfen c inleyin... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Eğer bir an için... 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Muhalefet iktidara sorar, iktidar muhalefete sormaz... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Beyefendi, siz iktidar olma ehliyetine 
sahip olduğunuzu iddia etmiyor musunuz?.. Ben de şimdi bunu sınıyorum... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Başbakan olarak, sorulanlara cevap ver.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Körfez bunalımının başlangıcında, eğer 
muhalefetin önerdiği politikalar, Türkiye'de devlet politikası olarak uygulansaydı, Türkiye bu
gün hangi noktada olurdu?.. Çok mu iyi olurdu?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Çok iyi olurdu... 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Dışişleri Bakanlığından niye istifa ettiniz?.. (Gü

rültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Dinleyin... Dinleyin... Lütfen... 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Türkiye Cumhuriyetinin kaymakamı tartaklanmazdı... 

BAŞBAKANA. MESUT YILMAZ (Devamla) — Eğer, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
yani selefimiz olan Hükürr.Jt, Körfez Savaşı sonrasında Türkiye'ye sığınmak isteyen Irak va
tandaşlarını, Kuzey Iraklıları, muhalefetin önerilerine kulak vererek Türkiye'ye kabul etseydi, 
bugün, Türkiye, asgarî 1 milyon insanın yükünü sırtında taşıyacaktı. (DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler) Eğer, selefim olan Hükümet, Körfez Savaşının başlangıcında muhalefetin öne
rilerine uygun olarak aktif bir tutum benimsemeseydi, bu savaşın külfetini üstlenmek pahası
na belli risklere girmeseydi, bugün, Türkiye, karşılamak zorunda olduğundan çok daha büyük 
bir yükün altında olacaktı... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Bugün, bu külfete rağmen, 
Türkiye'nin zararının tamamen karşılanmadığını hepimiz biliyoruz, Türkiye'nin, bu krizden 
ötürü, bugün hâlâ net zararda olduğunu biliyoruz; ama, eğer sizin önerdiğiniz politikalar, si
zin liderlerinizin önerdiği politikalar uygulansa idi, bu zarar, bugünkünün iki katı olacaktı. 
(SHP ve DYP sıralarından "Allah Allah" sesleri) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sen niye bakanlıktan istifa ettin? 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Başbakan müneccim oldu. (Gürültüler) 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — özal doğru söylüyor; kasımda seçim var. 
BAŞKAN — Lütfen, sükuneti muhafaza edelim. 

BAŞBAKAN A. MESIT YILMAZ (Devamla).— Sayın Erdal İnönü, Avrupa Topluluğu 
ile ilişkilerimizde gerçek d ,ı bir iyimserlikten söz ettiler, Böyle bir iyimserlik katiyen doğru 
değildir, tam tersi doğrudt . Biz, bu yolun (yani, tam üyelik yolunun) çok zahmetli bir yol 
olduğunu söyledik; ta başu dan itibaren, ince uzun bir yol olduğunu söyledik. Şimdi, 1987'den 
itibaren başladığımız bu u: jn yolun belli bir noktasındayız. Çok ileri bir noktasında olduğu
muzu söyleyemiyorum, önümüzde önemli engeller var. Bu engellerin bir kısmı siyasî engeller
dir. Komşumuz Yunanistar.'dan kaynaklanan engellerdir; ama? Türkiye ile Avrupa Topluluğu 
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arasındaki işbirliğinin geliş irilmesine ilişkin, Topluluk Meclisine sunulan önerilerin belli bir 
ilerlemeyi içerdiğini de kabul etmek durumundasınız. . • ,, 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen niye istifa ettin, anlatsana. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, eğer beni burada 
konuşturmamayı hedefliyorsanız... 

HASAN NAMAL (Antalya) — İçinde bir şey kalmasın, anlat. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ... o zaman beni denetleyebilme hakkı

nızı da kendi kendinize yok etmiş olursunuz. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, konuşmadan dinleyelim... Lütfen... Milletvekili arkadaşlarım, lütfen... 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sorulara cevap ver. 
BAŞKAN — Sükuneti muhafaza edelim... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Kıbrıs meselesinde, Sayın İnönü'nün 
burada dile getirdiği endişelerin hiçbirisine mahal yoktur; çünkü, Kıbrıs meselesi, Türkiye'nin 
hıillî meselesidir. Kıbrıs Türk Halkı, vazgeçilmez haklarıyla, meşru çıkar ve ihtiyaçları ile, Türk
iye'nin namusudur. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) Kıbrıs'ta nelerin olabileceği ve nele
rin olamayacağı bellidir. Mesele, Ada'da yaşayan iki tarafın birbirine hasım olmaktan, birbiri
ne kuşku duyan, şüphe duyan komşular olmaktan çıkıp, federal bir çatı altında birbiri ile iş
birliği yapan ortaklar haline dönüşmesidir, birbiriyle dostça yaşayan halklar haline dönüşme
sidir. Kıbrıs Türk tarafı böyle bir uzlaşmaya açıktır; biz de bu konuda kendilerini sonuna ka
dar destekliyoruz. Eğer Rum tarafı da aynı uzlaşıda, aynı yapıcı zihniyetle meseleye yaklaşırsa 
ve Yunanistan, Türkiye gibi diğer bir anavatan olarak, Türkiye kadar samimî ve yapıcı bir tu
tum alırsa, Ada'daki iki tarafın da benimseyebileceği bir çözümün bulunabileceği bizim sami
mî inancımızdır. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Davos ruhu devam ediyor mu Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, bunun için atılması gereken bir 
* ilk adım var; Kıbrıs Rum tarafının ve Yunanistan'ın, Güvenlik Konseyinin 649 sayılı Kararına 

mesnet teşkil eden, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin raporunda belirtilen ilkeleri kabul 
ettiklerini açıkça deklare etmeleri lazımdır. Kıbrıs meselesinin çözümünde yeni bir hareketlen
menin başlangıcı, ancak Rum tarafının bu yeni irade beyanına bağlı olarak mümkündür. 649 
sayılı Güvenlik Konseyi Kararı, aslında, çözüm için gerçekçi bir zemindir, gerçekçi bir çerçeve
dir; onu da ifade ediyorum. Sayın İnönü'nün, bir geri adım olarak yorumladığı ve eleştirdiği 
dörtlü görüşme önerisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle istişare edilerek yapılmış bir öneridir. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Bush ne istemeye geliyor? 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Davos ruhu ne oldu Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN A. MES JT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, burada şimdiye 
kadar sayısız defalar dile getirilen, her hükümet programında hemen her muhalefet sözcüsü
nün değinmeden geçemediği bir konu var; Hükümetle Sayın Cumhurbaşkanının ilişkileri me
selesi. Aslında, kabul ediniz ki, Sayın ûzal'la Anavatan Partisi Hükümetleri arasındaki ilişki, 
Anavatan Partisi Hükümetinin başında kim olursa olsun, kendine özgü bir ilişkidir. Bu ilişkiyi 
sizin kolay kolay anlayamayacağınızı kabul ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Anayasaya aykırı. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Anayasaya ve hukuka aykırı. 
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BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bu ilişki gizli bir ilişki mi? Bizim görmediğimiz bir yerde 

mi oluyor? 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, çünkü, bu ilişkiyi 
burada en eleştirici biçimde, en sert biçimde dile getiren Sayın Demirel uzun yıllar Başbakan
lık yapmıştır; ama, siyasî hayatında hiç sivil kökenli bir Cumhurbaşkanıyla çalışamamıştır. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Esasen, Sayın özal, merhum Celal Bayar'dan 
sonra Türkiye'deki sivil kökenli ilk Cumhurbaşkanıdır; ama, şunu söylüyorum, ben bunu da
ha kongreden önce söyledim... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bu özal seni batırır. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim... Lütfen... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Muhalefeti ilgilendiren icranın sorum

luluğudur, muhalefeti ilgilendiren icra sorumluluğu üstlenmiş Hükümetin denetimidir. Bırakı
nız, Cumhurbaşkanıyla karar mekanizmasına ilişkin münasebetler bizim sorunumuz olsun. (DYP 
sıralarından "Anayasa sorunu" sesleri, gürültüler) Anayasayla tam bir uyum halinde, Anaya
sanın ruhuna da, lafzına da uygun biçimde... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Başkan, doğru mu söylüyor? 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ... bu ilişkileri götürmek benim sorum
luluğumda. Sayın Cumhurbaşkanıyla ilişkilerimizi, Anayasamızın ruhuna ve lafzına uygun ola-
rakyicrantn sorumluluğunun bizim üstümüzde olduğunun idraki içinde götüreceğiz; Sayın özal 
bizim partimizin kurucusudur, kurucu genel başkanımızdır, sizi rahatsız etse de, doğal lideri-
mizdir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Olmaz bu! (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — tcraî sorumluluğumuzu yerine getirir
ken, kendisinin tecrübesinden, bilgisinden sürekli olarak istifade edeceğiz. (ANAP sıraların
dan (Bravo" sesleri, alkışlar, SHP ve DYP sıralarından gürültüler) Belki bu konuda sizin sahip . 
olamadığınız bir imtiyaza sahibiz; ama, hiç endişeniz olmasın, sizi ilgilendiren meselede, yani 
icranın sorumlu muhatabını bulmada, onu denetlemede, karşınızda, sorumluluğunun tam id
raki içinde, biz olacağız; Türkiye'de icra adına yapılmış ne varsa hepsinin sorumluluğunu bu
radan size biz vereceğiz. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — İcra kimde, icra?.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bunu, ancak, bizi 
konuşturursanız yapabiliriz. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen, sükûneti muhafaza edelim. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Semra Hanımı bir kenara mı atıyorsun? Sen, Semra 

özal'ı tanımıyor musun? Seni kim seçti oraya? 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Demirel, buğday bedellerinin pe
şin ödenmemesinden yakındılar; doğrudur; taksitle ödeme uygulaması ilk defa 1983 yılında 
başladı; ama, ondan önceki yıllarda, Sayın Demirel'in icra sorumluluğunu üstlendiği yıllarda 
acaba durum ne idi? 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — ödemeler peşin yapılıyordu. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — O zaman, peşin ödeme yapılacağı ilan 
edilirdi; ama, ödemeler üç ayda yapılırdı. (DYP sıralarından gürültüler) 
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MEHMET KORKMAZ (Kütahya)— Peşin ödeme yapılıyordu. 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 
BAKÎ DURMAZ (Afyon) — Peşin ödeme yapılıyordu. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Peşin ödeme yapılıyordu... Yalan söylüyor efendim. 
BAŞKAN — Söylemeye müsaade etmiyorsunuz ki... Lütfen dinleyelim. 
BAŞBAKANA. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Demirel, buğday paralarının öden

mediğini söylediler. Bugünkü tarih itibariyle mubayaa edilen buğday miktarı 530 bin 691 ton
dur. Kararname gereğince bunun yüzde 75'i peşin ödenecektir. Bunların alım tutarı 341 milyar 
527 milyon liradır. Bugüne kadar ödenen miktar 172 milyar 180 milyon liradır, ödemeler, alım 
yerinde değil, en yakın banka şubesinde yapılmaktadır. 

HASAN NAMAL (Antalya) — 60 kilometre, 100 kilometre uzaklıkta... 
ADÎL AYDIN (Antalya) — Yalan! 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) —' Geçmiş yıldan kalan buğday borcumuz 

yoktur. 
Sayın Demirel'in çok sevdiği bir karşılaştırma var; 1980 yılında 1 ton buğdayla, traktör 

fiyatı arasındaki korelasyon. 1979 yılında ton başına şekerpancarı fiyatıyla traktör fiyatı yine 
1990'la karşılaştırılmalı olarak dikkate alındığında ortaya çıkan rakam şudur : 

SELAHATTlN KILIÇ (Adana) — Sayın Demirel, 1979'un sonunda Başbakan oldu. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1980 yılında ton başına buğday fiyatı 

10 500 liradır, traktör fiyatı 908 bin liradır. Bir traktör almak için satılması gereken buğday 
miktarı 86 480 kilogramdır. Bu, Türkiye Ziraî Donatım Kurumunun Stayr marka traktör fiya
tıdır. 1990 yılında, 1986'da 86 480 kilogram olan buğday miktarı, 62 788 kilograma düşmüş
tür. (ANAP sıralarından alkışlar) Aynı rakamlar şekerpancarı için 1979 yılında 401 500 ki
logram... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Size verilen rakamlar doğru değil Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ... 1990 yılında ise 393 600 kilogramdır. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Vatandaş bunları dinliyor ha... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Vatandaş traktörüne mazot alamıyor. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çalışma düzenini bozuyorsunuz... Lütfen... Devamlı söz 

atma nedeniyle dinleme imkânı olmuyor. Rica edeceğim, lütfen, içtüzüğe saygılı olalım. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Başbakan diyalog istedi de... 
Enflasyon hakkında ne söyleyeceksiniz Sayın Başbakan? 
BAŞKAN — Susun! Dinleyin lütfen!.. (Gülüşmeler, gürültüler) 
HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Yılmaz, fazla su içme, Elmalı ve köylerinde vatan

daş içmeye su bulamıyor!.. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, "Türkiye'nin, dış 

ödemeler dengesindeki açığı kendi gayretleriyle giderinceye kadar yapacağı bir tek şey vardır; 
borçlanmak. Borçlanmadığı takdirde, kalkınmasını durdurmaya mecburdur. Onun için, nere
den bulursa bulsun, borç almalıdır..." 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Kim söylemiş bunları? 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — "... Hesapsız kitapsız alabildiğine borç

lanalım demiyorum; borçlanmadan korkmamak lazım diyorum. Borçlanırsanız, vatandaş Türk
iye'deki fabrikada çalışır. Fabrikaları burada yaparım, çıkardığı malla borcumu öderim." 
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Sayın milletvekilleri, bugün bizi dış borçlanma konusunda burada en ağır, en insafsız şe
kilde eleştiren Sayın Demirel'in, 26 Mayıs 1977 ve 24 Ağustos 1976 tarihlerinde borçlanma ile 
ilgili görüşleri bunlardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Dış borçlarda asıl mesele, borçlu olmak değil, borcunu ödeyecek imkâna sahip olmaktır. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Çok kıvrak bir adam... Bravo!.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Eğer bunun aksini düşünürseniz, dar 
gelirli bir memurun, konut alabilmek için, hiçbir zaman kredi almaması gerektiği gibi bir dü
şünceye giderseniz. Yani, konutun parasının tamamını cebine koymadan, onun hiçbir zaman 
konut alamayacağı düşüncesine gidersiniz. Dünyanın en büyük ekonomik gücü olan Amerika 
Birleşik Devletlerinin bugün 400 milyar dolar dış borcu vardır, Yunanistan'ın 10' milyar dolar 
iç ve dış borcu vardır. Dünyada dış borcu olmayan sanayileşmiş hiçbir ülke yoktur. Onun için, 
Sayın Demirel'in burada dış borçlanma ile ilgili söylediği hususlar, çifte standartlıdır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Terör konusuna gelinci: 1984 -1991 yılları arasında yaklaşık 2 000 kişinin terör olayların
da hayatını kaybettiği doğrudur. Bunu yıllara vurursanız yılda yaklaşık 300 kişilik bir rakamdır. 

FERİT BORA (Diyarbakır) — Az mı görüyorsunuz? Daha mı çok olması lazım? 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hayır, az görmüyorum. 
Yılda 300 kişi, ayda 25 kişidir. Şimdi, ben, Sayın Demirel'in yönetiminde, ayda 25 kişinin 

değil, günde 25 kişinin hayatım kaybettiğini söylemeyeceğim; ben, aslında, terör konusunu bu
rada en az dile getirmeye hakkı olan kişinin Sayın Demirel olduğunu da söylemeyeceğim; ben, 
sadece şunu söylüyorum : Terör, bir devlet meselesidir. Bunu sadece ben söylemiyorum, Sayın 
Demirel de söylüyor ve 22 Şubat 1980 tarihinde, "terör meselesi Türkiye'nin meselesidir; Hü
kümetlerin gelmesiyle gitmesiyle ortadan kalkacak bir mesele değildir" diyor. Buna aynen ka
tılıyorum; katılmadığım husus, Sayın Demirel'in, terör meselesini bir hükümet meselesi olarak 
burada takdim eden sözleridir. 

Terör meselesini hafife aldığımız doğru değildir, terör konusunda hiçbir tedbiri ihmal etti
ğimiz doğru değildir. Olağanüstü Hal Valiliğini biz kurduk, Olağanüstü Hal Valiliğine olağa
nüstü yetkileri biz sağladık ve bu konuda muhalefetin işbirliğinden şikâyetçi değiliz. Hükümet 
Programımızda yer verilen ifadenin anlamı farklıdır; bu işbirliğinin devamını istiyoruz, bunun 
bir devlet meselesi olarak algılanmaya devam etmesini istiyoruz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Enflasyon ne olacak, enflasyon millî mesele değil mi? 
HASAN NAMAL (Antalya) — Herkes destek verdi niye durduramadınız? 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bağ-Kur konusu günümüzün güncel so
runlarından birisidir. Aslında, 1971 yılında kurulan Bağ-Kur'un yanlış bir temel üzerine otur
tulduğu bir gerçektir. Bugünkü rahatsızlıkların sebebi de o zamandan kaynaklanır. Aslında, 
18 yıl gibi kısa bir zamanda 632 bin kişiyi emekli yapan bir sistem, daha, dünyanın hiçbir ye
rinde mevcut değildir. 

Şimdi, bu konuyu esnafımız lehine çözümlemek amacıyla yeni bir yasa tasan hazırlıyo
ruz; bunu en kısa zamanda huzurunuza getireceğiz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Demirel'in yaptığı konuşmada, Türkiye'de, Hükümetlerimiz 
zamanında millî eğitime ayrılan kaynakların ne ölçüde arttığının farkında olmadığı gibi bir 
izlenim edindim. Türkiye'de eğitime ayrılan kaynakları; değerlendirirken Millî Eğitim Bakan
lığının kaynaklarını, buna ilaveten YÖK'e ayrılan kaynaklan, Yurt-Kur'a ayrılan kaynakları, 
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fon kaynaklarını ve diğer ek kaynakları birlikte mütalaa ettiğiniz zaman, 1991 yılında Türki
ye'de eğitim harcamalarının konsolide bütçe içerisindeki payının yüzde 21,16 olacağı görüle
cektir. Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranıdır ve gayri safî millî hasılaya oranı da yüzde 
5,1'dir. 

Bütün bunların yanında, ben size, iki gün önce okuduğum Hükümet Programında, yeni 
bütçede bu oranları da aşacağımızı ifade ettim. Eğitim meselesi, Türkiye'nin en öncelikli me
selesi olmaya devam edecektir. 

BAKt DURMAZ (Afyon) — Hangi problemi çözdünüz? 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — İşsizlik ne olacak Sayın Başbakan? 

• BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Demirel, Meclisin, işlevini yerine 
giteremeyen bir Meclis olmasından şikâyet ettiler; gündemdeki genel görüşme önergelerinin 
kanun tasarılarının ve kanun tekliflerinin fazlalığından şikâyet ettiler. 

Bugün itibariyle Meclis gündeminde bekleyen kanun tasarı ve tekliflerinin sayısı 40'tır. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Sözlü sorular?.. Hadi onu bil bakalım!.. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 8 Ağustos 1980 tarihinde, Meclisin gün

deminde bekleyen tasarı ve tekliflerin sayısı ise 138'dir. isterseniz, kanunlaşma oranlarını da 
verebilirim. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Ben üç sene önce sözlü soru önergesi verdim... Sözlü so
ruları söyle bakalım, ne kadarmış. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1980 yılında Meclise gelen kanun tasa
rısı sayısı 104'tür; kanunlaşan sadece 3'tür. 12 Eylülün devraldığı kanunlaşmamış kanun tasa
rılarının sayısı 101'dir, kanun tekliflerinin sayısı 112'dir; kanunlaşan yoktur; 112 kanun teklifi
nin hepsi askerî yönetime kalmıştır. 1990 yılında, yani, beğenmediğiniz geçen yasama yılında 
Meclise gelen kanun tasarılarının sayısı 101, kanunlaşan 43, kanunlaşmayan 58'dir. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Kaçı bütçe kanunu sayın Başbakan? 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Orman köylüsünün, Orman Genel Mü

dürlüğü gelirlerindeki payı, burada iddia edildiği gibi, yüzde 5 değildir; yüzde 20'den yüzde 
30'a çıkarılmıştır. 

Sayın Erdal İnönü'nün, kişi başına gübre kullanımına ilişkin (ANAP sıralarından "dekar 
başına" sesleri, SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler) dekar başına gübre kullanımına ilişkin 
yaptığı karşılaştırmanın fazla bir anlamı yoktur. Çünkü, burada önemli olan, toprağın verimi
dir, toprağın yapısıdır, sulama ve yağış durumudur. Türkiye'de, tarımın daha ziyade kuru şart
larda yapıldığı dikkate alındığında, Avrupa ülkelerine göre bu rakamın düşük olması tabiîdir. 

ÖNER MtSKÎ (Hatay) — Suriye bile daha fazla gübre kullanıyor. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1980 yılında 5 milyon 968 bin ton olan 

kimyevî gübre tüketiminin, 1990 yılında 9 milyon 510 bin tona yükseldiğini de hatırdan çıkar
mamak zorundayız. 

ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Hal müdürlüğünden geldi Yıldırım, daha iyiydi; daha 
iyi biliyordu hiç olmazsa!.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri; tüketim toplumu
na geçiş sürecimiz, muhtemelen önümüzdeki yılları "da kapsayacaktır. Türkiye'nin yapısal de
ğişimi, önümüzdeki on yılı; 2000 yılına kadar uzanan süreyi de kapsayacaktır. Bu süre zar-
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fında en önemli sorunumuz, mevcut işsizlik oranlarının azaltılmasıdır. Anavatan Partisi İkti
darı döneminde, sekiz yıl boyunca, ortalama gelişme hızı yüzde 5,9 olmuştur. Yani, işsizlik 
oranında ilave bir artış söz konusu olmamıştır. 

Şimdi, işsizlik oranını da azaltmak zorunluluğuyla karşı karşıya olduğumuz için, enflas
yon meselesinde zorluğumuz olduğunu kabul ediyorum. 1990'h yıllarda, muhtemelen, hiçbir 
iktidar, enflasyon oranını tekli rakamlara indirmeye muvaffak olamayacaktır. Ancak, enflas
yondan en fazla zarar görenlerin dar ve sabit gelirliler olduğunu da biliyoruz. Bu kesimlerin 
gelirlerini enflasyona karşı daha duyarlı hale getirmek zorundayız. 

Genelde, enflasyon bizim Programımızda üretim tesislerini tam kapasiteyle çalıştırmak, 
verimliliği artırmak, üretime ilave teşvikler sağlamak suretiyle Önlenmeye çalışılmıştır. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — İşsizliği artırmak da dahil mi? 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Enflasyonla mücadele konusunda, ra

kam telaffuz etmek yerine, enflasyonu makul bir orana indirmek için mücadele edip netice 
almayı tercih ettiğimizi ifade etmek istiyorum. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Kim çıkardı onu? 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslında, enflasyonla mücadelenin bü

tün boyutlarının ve bu mücadelenin zor bir mücadele olduğunun bilincindeyiz. Bir yandan, 
olabildiğince kısa süre içerisinde enflasyonu düşürmeye çalışırken, öte yandan, bu politikala
rın uygulanmasının toplumsal maliyetini asgariye indirecek ve bu maliyeti de toplum kesimleri 
arasında adil bir biçimde dağıtacak tedbirleri almakta kararlıyız. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Yılmaz, enflasyonu kim çıkardı oraya kadar? 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla).— Şimdi, enflasyon konusunda çok iddia

lı ifadelerden kaçındığımı söylüyorum; sizlere de, aynı şekilde, kaçınmanızı öğütlerim. 
Bizim, Hükümet Programımızda yapmayı taahhüt ettiğimiz şudur : Çalışan kesimlere, sa

bit gelirli kesimlere, dar gelirli kesimlere enflasyon oranının üzerinde bir gelir artışı sağlamak. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Pahalılığı ne yapacaksın? Askerliği ne yapacaksın? As
kerliği kısaltacak mısınız? 

ÖMER ÇÎFTÇÎ (Ankara) — Çiftçiler para bekliyor, para!.. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim... Lütfen... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sizlerden başkanı 

olduğum kırksekizinci Türkiye Cumhuriyeti... (DYP sıralarından "Ayrılma, konuş, devam et" 
sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim... Lütfen!.. Çalışma düzenini bozuyoruz... Lütfen arka
daşlar... Lütfen... (DYP sıralarından gürültüler) Dinlemek istemeyen arkadaşlar dışarıya çıka
bilirler. Lütfen... ; 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sizlerden, başkanı 

olduğum Kırksekizinci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, bugün burada yaptığınız gibi, 1960'lı 
yılların talebe cemiyeti başkanlığından kalma hırçınlıklarla değil (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) ciddiyetle, bilgiyle ve hepsinden önemlisi, yapıcı tenkitlerinizle murakabe et
menizi bekliyorum. 

— 658 — 



T.B.M.M. B : 130 3 . 7 . 1991 O : 1 

Bakınız, Kurban Bayramını idrak ettiğimiz günlerde basında bir asılsız haber yer aldı; Sa
yın Genelkurmay Başkanımızı muhtıracılıkla itham eden asılsız bir haber. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Bulun sahibini, haberin sahibini bulun. 

BAŞBAKANA. MESUT YILMAZ (Devamla) — Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın 
Demirel'in, bu asılsız habere tepkisi, bizim çekip gitmemizi -özür dileyerek söylüyorum, daha
sı da var- ağzımız burnumuz kırılmadan çekip gitmemizi istemek oldu. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Yazıklar olsun! 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Kendi kaçıp gitti, bizi de öyle zannediyor. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, başta, konuşmamın başından 
beri beni konuşturmamak için ellerinden gelen her türlü çabayı harcayan Doğru Yol Partisinin 
milletvekilleri olmak üzere, hepinize soruyorum : 

Değerli milletvekilleri, bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır, bu nasıl demokrasi havariliği
dir? İktidar olmak hırsıyla, Türkiye'nin demokratik kurumlarını elden, çıkarmaya değer mi? 
Yassıada'lara, Zincirbozan'lara, kendisine dokunmamak kaydıyla Jcarşı çıkmayacağı anlaşılan 
böyle bir zihniyet... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yasakları siz savundunuz... 

BAŞBAKANA. MESUT YILMAZ (Devamla) — ... Sayın Cumhurbaşkanının elini sık
mamaktan da, Saddam'la öpüşmekten de ve nihayet, Anavatan Partisini meydanlarda düşman 
ilan etmekten de daha tehlikeli değil midir?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Böyle bir demokrasi havariliğine hiç kimseyi inandıramazlar. Şu oturumda yaptıklarıyla 
da, demokrasiye saygılı olmadıklarını miİlete açıkça gösterdiler. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, böyle bir muhalefete; hırçın, kavgacı, çirkin, demagojik bir muhale
fete, milletimiz razı değildir; ne Anavatan Partisine ne de kendi partilerine gönül veren seç
menler böyle bir muhalefet anlayışına rıza gösteremezler. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Çirkin sensin. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bu ülkede yasakları siz savundunuz, meydan meydan... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu tutumunuz, bu davranışınız, sadece 
ve sadece, mukaddes çatısı altında hayat bulduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisine zarar 
verir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur; ne sizin hakkınız vardır, ne bizim hakkımız vardır. 

Yüce Meclise saygılar, sevgiler sunuyorum. (ANAP ve Bakanlar Kurulu sıralarından 
"Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) *• 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. . 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan, muhalefeti tarif ederken, "Çir

kin muhalefet" tabirini kullandı ve zabıtlara geçirdi. Bu bir sataşmadır; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zabıtları getirtip inceleyelim efendim. 
Şahsı adına,. Artvin Milletvekili Sayın Öahattin Çaloğlu; buyurun. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 

BAHATTİN ÇALOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan/saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye Cum
huriyetinin 48 inci Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz başkanlığında oluşan Hükümetin Programı 
üzerinde, kişisel görüşlerimi açıklamak ve bu konuya ilişkin duygu ve düşüncelerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Yüce Meclisinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, bugün burada görüşlerimizi bildirdiğimiz bu Hü
kümet Programının, dikkatli incelendiğinde, birkaç temel unsuru kapsadığı görülecektir. 

Bunlardan birincisi, devletimizin ülkesiyle ve miletiyle bir bütün olarak, egemenliğini sür
dürmek, 

ikincisi, demokrasiyi yaşatmak, Türk Milletinin kayıtsız ve şartsız egemenliğini sürdürmek, 
Üçüncüsü, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve sosyal barışı sağlamak, 
Dördüncüsü, ekonomik büyümeyi, liberal ekonomi ve planlı kalkınma ile gerçekleştirmek, 
Beşincisi,*Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk benliğini güçlendirerek yaşatmak, yaşa

mak ve nihayet, Türk insanına, insanca yaşayabileceği ekonomik ve sosyal önlemleri içeren 
bugünler ve yarınlar hazırlamak olduğu görülecektir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, tanımı güç bir dönemde yaşamaktayız : Blokla
rın çatladığı, akıl almaz ekonomik, sosyal ve siyasal değişikliklerin olduğu, düne kadar birbir
leriyle düşman olanların el sıkıştığı, birlikte yaşadığımız bilincine nihayet vardığımız, doğayı 
korumak ve kurtarmak için insanların ve ülkelerin inanılmaz bir sıcaklıkla birbirlerini kucak
ladığı günleri yaşamaktayız. Çevremizde olanlar, zaman zaman düşünme hızımızın ötesinde 
gelişmektedir. Böylesine hızlı değişme ve gelişmeler karşısında, ülkelere ve onları yönetenlere 
de büyük görevler düşmektedir. Dolayısıyla, eğitim, ekonomi ve dış politika, gündemlerin en 
etkin, en sürekli ve en önemli konuları olmaktadır. 

Hükümet Programına bakıldığında, bu temel unsurlara ciddiyetle yaklaşıldığı ve gerçekçi 
önlemler alındığı, sürekli ve kalıcı öneriler getirildiği görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, programda, eğitime özel bir önem verilmiştir. Türk 
toplumunun bugünü olduğu kadar geleceği de olan yeni kuşakların yarınlara en iyi şekilde ha
zırlanabilmesi için, öğrenci, öğretici ve ortama ait öneriler net ve açıkyüreklilikle ifade edil
miştir. Son iki yılda, cumhuriyet dönemi bütçeleri içerisinde en yüksek payın millî eğitime ay
rılmış olması ve bunun devamına olan inancın bu Hükümet Programında tekrarlanması, eğiti
me verilen ve verilecek olan önemin en güzel göstergesidir. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

öğretmen ve öğretim elemanlarının, toplumda layık oldukları statü ve ekonomik güce ka
vuşturulmasının planlanması, millî eğitim akademisinin kuruluş çalışmalarının yapılması, çı
raklık eğitiminin yaygınlaştırılması, ortaöğrenimi tamamlayan gençlerimizin üniversite eğiti
mini görme olanaklarının artırılması için yeni üniversiteler açılması, öğrencilerimizin yurt so
runlarının çözülmesi, özene muhtaç çocuklarımız için son derece düşük olan okullaştırma ora
nının artırılması ve eğitim olanaklarının genişletilmesi; bunun yanı sıra, eğitimde sayısal geli
şimlere paralel olarak, nitelik ve kalitenin yükseltilmesi; insan yaşamındaki temel öğelerden 
birisi olan din öğretiminin istenilen düzeyde olabilmesi için, eğitimin ehil öğretmenlerce veril
mesi planlanarak, sonuçta, dil, din ve kültür beraberliği olan bir toplumun yaratılması amaç
lanmaktadır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, "En iyi yatırım, İnsana yapılan yatırımdır" ifadesini 
bu program içerisinde bulabilmekteyiz. 

Eğitimde laiklik ise, toplumumuzun çeşitliliğinin, her tür düşünceye karşı olan saygının 
bir ifadesi, kaynaştırıcı ve birleştirici olmanın temel teminatıdır. 
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Bilgi toplumu çağında yaşamanın gerekleri ve sorumlulukları ve çağdaş düzeye gelmenin 
koşulları da, sunulan bu eğitim programının bir sonucu olarak, bizleri istediğimiz ve özlediği
miz yerlere götürecektir. 

Sayın milletvekilleri, kısa adıyla LİMME olarak bilinen, Lise Mezunlarına Meslek Edin
dirme Projesi, oluşumundan günümüze kadar, büyük bir titizlik ve ciddiyetle ele alınmıştır. 
Hepimizin günlük parlamenter yaşamımızda yüzlerce kez yüz yüze geldiğimiz lise mezunu genç
lerimizi meslek sahibi yapmak ve onları vasıflı gençler sınıfına sokmak, düşünce olarak, proje 
olarak ve nihayet uygulama olarak alkışlanacak bir hizmettir. Bu Hükümet Programında da 
projeye gerekli önemin verilmiş olması, bir kıvanç meselesidir. 

tnsan hak ve özgürlüklerini, insan onur ve güvenliğini esas alarak, ülkemizin huzur ve 
barış içinde olmasını gözeterek, sosyoekonomik politikaları yeni bir anlayışla uygulamaya ko
yan Anavatan iktidarları, ekonomik alanda uluslararası değişimler doğrultusunda yeni prog
ramlar belirleyerek, milliyetçi, muhafazakar, sosyal adalet ilkelerine bağlı ve rekabete dayalı 
serbest piyasa ekonomisini gerçekleştirme yolundaki kararlılığını devam ettirmektedir. Bu inanç 
ve ilkeler, Hükümet Programının da temel unsurlarını oluşturmaktadır. 

Yine bu inancın bir sonucu, olarak, Anavatan iktidarlarında, devlet, genel seviyede, tan
zim edici ve yönlendiricidir; detaylara müdahale edici olmamıştır; görüldüğü gibi, yine de ol
mayı planlamamaktadır. Burada, devletin amacı, istikrarın sağlanması için kaideler koymak 
ve verimin artırılmasını engelleyen unsurları ortadan kaldırmaktır. Daha açık ifadesiyle, dev
let, kural koyucu ve sistemin işletilmesinin sağlayıcısıdır. 

Ekonomik kalkınmada Anavatan iktidarlarında- devlet, esas olarak altyapı hizmetlerini 
doğrudan yürütmekle görevlendirilmiştir ve bu konuda baş döndürücü bir hızla yapımı sürdü
rülen otoyollar, barajlar ve büyük konut inşaatları, bu çalışmaların verimli sonuçlarıdır. Yeni 
Hükümetimizin bu temel esaslara sadık kaldığı, programlarında belirgin olarak görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Atatürk tike ve inkılapları doğrultusunda faaliyetleri
ni yürüten ve yönlendiren Hükümetimiz, gençliğe olduğu kadar, ulusun temel çekirdeğini oluş
turan aile ve kadına verdiği özel değerleriyle de bizleri mutlu etmektedir. 

Yaşamı birlikte paylaştığımız, üretimi birlikte götürdüğümüz kadınlarımızın, eşit haklara 
sahip olması ve bu haklarının hükümetlerce de gözetilip kollanması, çağdaş olmanın temel ko-
şullarındandır. 

Geleneksel değerlerine saygılı olan Türk toplumu, aile kavramını her zaman en Üst düzey
de tutmuştur. Programda, aileye verilen önemin, gelecekte istenilen insan türünün yaratılma
sında büyük katkı sağlayacağı kanısındayız. 

Tanrının yarattığı en yüce varlık olarak tanımlanan insanın, yaşam sürecini sağlıklı olarak 
sürdürebilmesi, kendisine bahşedilen sayılı günlerini en iyi şekilde yaşayabilmesi için gerekli 
olan hizmet birimlerinden birisi de sağlıktır. 

Yeni Hükümetimizin, gerek genel sağlık sigortasını vegerekse koruyucu sağlık hizmetleri
ne önem ve öncelik vermesi, sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi amacıyla aile planlaması, ana-çocuk 
sağlığı konusundaki çalışmalara ciddiyetle yaklaşması insanına verdiği değerin diğer bir gös
tergesidir. 
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tnsangücü eğitiminden, insanca hizmet verilmesine kadar bütün aşamaları içeren bu öz
veri seferberliğinin yeni Hükümette daha bir meslek bilinciyle yürütüleceği ve pek çok soru
nun üstesinden gelineceği inancındayız. Bu ağır yükü ve büyük sorumluluğu yürüteceğinden 
kuşkumuz olmayan yöneticilere, yürekten, gönülden başarılar diliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yıllardır konuşulan, tartışılan ve bir türlü sonuçlandı-
rılamayan, insan hak ve özgürlüklerinin temeli olan düşünceüzgürlüğü konusunda en gerçek
çi adım Anavatan İktidarı zamanında atılmış; 141,142 ve 163 üncü maddelerin Türk Ceza Ya
sasından kaldırılması sağlanmıştır. Hükümet Programında, gerek düşünce özgürlüğü ve ge
rekse sosyal adaletin sağlanması yolundaki beyanlar sevindirici olduğu kadar, onur vericidir. 

Tarihten gelen zenginlikleri, doğanın sayısız güzelliklerini oluşturan çevremizi korumak, 
kollamak ve tanıtmak en büyük sorumluluklarımızdan birisidir: ama çevremizin, geçtiğimiz 
yıllarda çok iyi korunduğunu söylemek mümkün değildir. Bu değerlerin, korunarak, gelecek 
nesillere aktarılması görevimizdir ve ayrıca diğer bir gelir kaynağı olan turizmin temel öğesi 
olması açısından da önem taşımaktadır. Geçtiğimiz yıl içerisinde çevremizde meydana gelen 
olaylardan ötürü turizm alanında yaşanan olumsuzlukların, yeni Hükümetin almayı planladı
ğı önlemlerle ortadan kalkacağı, turizmin yeniden hayatiyet kazanacağı ve istenilen seviyeye 
ulaşarak, gerek ekonomik ve gerekse istihdam açısından büyük bir boşluğu dolduracağı inan
cındayız. 

Diğer yandan, millî kültürümüzün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, millî ve manevî de
ğerlerimizin korunması; eğitim, araştırma ve okuma merkezleri olan kütüphanelerin modern
leştirilmesi, kültürümüzün doğal bir parçası olan eski eserlerin korunması ve yaşatılması, tari
himizin aynası olan arşivlerimizin hizmete sunulmasının Hükümet Programında ayrıntılı ola
rak yer alması, Hükümetimize olan inanç ve güven duygularımızı artırmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Anavatan tktidarlan, her zaman, emeğe saygılı olmuş
lardır. Devlete hizmet etmiş ve etmekte olan her kesimdeki emekçinin yaşam şartlarının iyileş
tirilmesi, iktidarlarımızın insana verdiği değeri göstermektedir. Hükümetimizin istihdam, işçi-
işveren ilişkileri, iş güvenliği, iş barışı; emekleri ile geçinen işçi ve memur ile bunların emekli, 
yetim ve dullarına bakış açısı, yıllardır, bu kesimdeki herkesin günlük yaşamını ve sofrasını 
etkileyen büyük bir sorunun çözümüne ve koşullarını iyileştirme esasına yöneliktir. Bu Hükü
met Programında ifadesini bulan şekliyle, ücretlilerin geleceğinin hem kendilerini hem toplu
mu rahatlatıcı nitelikte olması memnuniyet vericidir. 

Diğer yandan, tarım ürünlerinin desteklenmesi, Ziraat Bankasının kuruluş amacına uy
gun olarak hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi, çiftçinin ve köylünün yaşamını iyileştir
meye yönelik olarak tarım reformunun ele alınması, serbest piyasa ekonomisinin rekabete da
yalı sistemi içerisinde tüketicinin korunması, ilke olarak, yatırımların özel sektörce yapılması 
savunulmasına karşın, az gelişmiş yörelerimizde, yatırımların devlet eliyle yapılarak, zamanla 
özel sektöre devredilme düşüncesi, Hükümetimizin, geri kalmış yörelere verdiği önemin başka 
bir kanıtıdır, iktidarımızın temel amacı, bu ülke sınırlan içerisinde yaşayan herkese ve yer alan 
her kesime eşit düzeyde hi met vermektir. 

Sayın Başkan, sayın m htvekilleri, ülkemizde Anavatan İktidarları döneminde uygulan
maya başlanan serbest piya t ekonomisinin, bu kısa dönem içerisinde, bütün yönleriyle yüzde 
yüz başarılı olmasını beklemek, büyük bir haksızlık olur; çünkü, bu sistem, her yeniliğin 
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beraberinde getirdiği sorunlar ve sıkıntıları da birlikte getirmiştir. Bugün, aynı modeli uygula
yan ve kesinlikle başarıya ulaşan ülkeler, şimdi bizim yaşadığımız sıkıntıları aynen yaşayarak, 
zaman içerisinde, inançla üstesinden gelmişlerdir. Ülkemizin de bu sorunların kısa sürede üs
tesinden geleceğine inancımız büyüktür; ancak, arzulanan hedefe varabilmenin temel koşulu, 
bu konudaki inanç ve sorumluluğu paylaşmak ve sabırlı olabilmektir. Devletlerin yaşamında, 
gerek siyasal ve gerekse ekonomik sistemlerin değiştirilmesi ve yeni sistemlerin bütün fonksi
yonlarıyla çalışır hale gelmesi, takdir edersiniz ki, kolay bir iş değildir. Anavatan İktidarları, 
1983 sonrası, bu cesur kararı vermiş; bütün hükümetler aynı yolda faaliyetlerini sürdürmüş, 
yeni Hükümetimiz de, Programıyla, aynı yolda olduğunu vurgulamıştır. 

Anavatan Partisinin kurucusu ve yepyeni bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu büyük eko
nomik sistemin eşsiz mimarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut özal'ın, bu büyük eserin teme
linde engin emeklerinin, alın terlerinin ve göz nurlarının yattığını, millet önünde, tarih önünde 
ifade etmek isterim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

özgür dünyaya kapılarını yeni açan Doğu Bloku ülkelerinin gündemlerine ilk giren konu
nun serbest piyasa ekonomisinin olması, 1983 'te Anavatan İktidarının aldığı kararların ne ka
dar isabetli ve günün ekonomik koşullarına ne kadar uygun olduğunu göstermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1960 sonraları başlayan Türk işçilerinin Avrupa'ya çı
kışları, ülkemize sadece ekonomik destek vermek noktasından artık çıkmıştır. Bu ülkelerde, 
sayıları milyonlarla ifade edilen vatandaşlarımız vardır. Bunların, gerçekten acilen çözülmesi 
gereken sosyal ve kültürel sorunları da vardır. Görüyoruz ki, Sayın Yılmaz Hükümeti, konuya 
ciddî olarak eğilmektedir. 

Üzerinde durmak istediğimiz önemli meselelerden birisi de, hepimizin günlük yaşamını 
en ciddî şekilde etkileyen ve tüm önlemlerin devletçe alınması beklenen can güvenliğidir. Yeni 
Hükümetimizin, genel olarak, anarşi ve terör, özel olarak da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'
daki üzücü olaylar konusunda ciddî önlemler alacağı inancını taşımaktayım. Hükümetlerimiz 
programlannda yer alan dış politikada Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkileri, Kıbrıs Türklerinin 
vazgeçilmez haklarının savunulması, çevremizle iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi, kay
nayan bir kazan olan Ortadoğu'da Türkiye'nin tarafsız bir ülke durumunda, sulh ve sükûnun 
temsilcisi olarak kalacağının yeni Hükümet Programında da ifade edilmesi, NATO ile olan sı
cak ilişkilerin sürdürülmesi ve Türk Ulusunun Büyük Önderin vecizesinde ifadesini bulan "Yurtta 
sulh, cihanda sulh" ilkesiyle bütünleşmesi, Anavatan iktidarlarının da temel hedeflerinden bi
risidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, programların, ne kadar mü
kemmel olurlarsa olsunlar, yazılı birer vesika olmaktan ileri gidemeyeceklerini söylemek iste
rim. Asıl olan, programdaki hedeflere ulaştıracak dinamik bir kadronun oluşmasıdır, tşte, bu 
kadronun başı, genç yaşına karşın, devlet ve hükümet tecrübesi olan, dış politikada engin yete
nek sahibi, aksiyon adamı, yurt içinde ve dışında gıpta edilecek kadar saygın bir yeri bulunan, 
cesur, kararlı, inanılır ve güvenilir bir devlet adamına, Mesut Yılmaz'ına kavuştu Türkiyem. 

1983 ruhunu Partimize yeniden kazandıracağına inandığımız Sayın Yılmaz Hükümetine 
oyumun renginin beyaz olacağını ifade eder, Yüce Meclisinizi en derin saygılarımla selamla
rım. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çaloğlu. 
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Söz sırası, Sayın özer Gürbüz'de. 
Buyurun. (SHP aralarından alkışlar) 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri Hükümet Programı üze

rinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Görüşlerimi açıklamadan önce, bir noktayı Yüce Melisin bilgilerine sunmayı yararlı gör
düm : "Bugünkü Hükümet Programı görüşmeleri televizyondan tümüyle verilecek" diye da
ha önce açıklamalar yapılmıştı. Hükümet Programı görüşmeleri bir küldür ve tümdür. Grup
lar adına birer saat, şahısları adına da yalnız iki milletvekiline yirmişer dakika söz hakkı veril
miştir ve bir başka görüşmede şahıslar adına yirmişer dakikalık söz hakkı yoktur, tçtüzük, 
hükümet programı görüşmesine önem verdiği için, yirmişer dakikalık görüşme süresini de şa
hısları adına milletvekillerine vermiştir. Yüce Meclis yalnız gruplardan oluşmamaktadır; mil
letvekilleri vardır, bağımsız milletvekilleri vardır, grubu olmayan milletvekilleri vardır. TRT'nin 
bu tutumunu kınıyorum. Bu nereden çıktı, bilemiyorum. Parlamentoyu başka türlü sevdire
nleyiz, başka türlü tanıtamayız. Parlamentodaki çalışmalar TRT'den ne kadar çok verilebilir
ce, kamuoyu tarafından, halk tarafından Parlamento o kadar çok tanınabilir ve daha çok izle
nebilir. TRT'nin, bu kişisel görüşmelerin naklen verilmemesindeki amacını yakalayamadım. 
Yanlış görmüş olmayayım diye biraz evvel televizyona baktım, reklamlar başlamıştı. Reklam
lar bu görüşmelerden daha mı önemliydi, onu bilemedim. Sayın Başkandan da, bu konularda 
her zamanki duyarlılığım tekrar göstermelerini bekliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Hükümt Programı, alelacele hazırlanmış izlenimini 
veren, ara seçim ya da erken seçim konularında kararsız, tükenen ekonomiye çıkış yolu göste
remeyen, neyi nasıl yapacağını belirtmekten çok, dilek ve temenniler biçiminde, geniş vaatlere 
yer veren; ancak, bu vaatlerin kaynaklarını da gösteremeyen bir program niteliğindedir. 

Yine, Hükümet Programında, daha önceki Hükümet Programında da olduğu gibi bir unu
tulma var. Bir önceki Hükümet Programında Kıbrıs konusu unutulmuştu, bu Hükümet Prog
ramında da enflasyon konusu unutulmuş; her nasılsa bazı unutkanlıklar gelmiş. Oysa, bütçe
lerin esası, ekonomiye, hükümet programlarının esası da bütçe ve dolayısıyla ekonomiye ve 
enflasyonun olup olmadığına dayanır. Bir hükümet programı enflasyondan bahsetmiyorsa, enf
lasyon konusunda bir düşüncesi, bir iddiası ve bir amacı yoksa, o hükümet programının, diğer 
ekonomik sorunları nasıl çözeceğine kuşkuyla bakılmakta çok haklı olunur. Bu Hükümet Prog
ramı, gelir dengelerindeki dağılımı ne ile çözecektir? Demin, Sayın Başbakan cevap verirken, 
"enflasyonu pek net ölçülerde konuşmayacağız; ancak, ücr t̂ dağıtımında enflasyonun altına 
düşmeyeceğiz" gibi bir açıklama ile yetinmek istedi. Enflasyonun altına düşmemek ayrı bir 
olay. Şimdi, memurlar için bir ücret dengesi yapılacak, bir oranda para verilecek, enflasyonun 
altına düşmemeye çalışılacak. O yarın enflasyonun altına düşecek ve önümüzdeki yıla kadar 
bütün memurlar enflasyonun altında mücadele edecek. Verilen para ertesi gün elinden alına
cak. Oysa, Sayın Başbakan "ANAP Hükümetlerinin devamıyız" demişlerdi. ANAP hükümet
leri, başlarda başka şeyler söylüyordu; "enflasyon canavardır" diyordu} "çok önemlidir" di
yordu, "ortadireğin düşmanıdır" diyordu, "enflasyonu çözemezseniz, bu konuda iddialı ola
mazsanız, hiçbir konuyu çözemezsiniz; iddia ederseniz sahtekâr olursunuz" diyordu. Konu bu 
kadar ciddiye alınıyordu. Devamı olan Hükümetin Programına bugün, yeni aşamalarla başka 
yerlere gelebildik" gibi bir deyim var; "devamıyız; ama, yeni gelişmelerden yararlanıyoruz..." 
Yeni gelişmelerden yararlanarak enflasyonla bağdaşma mı sağladı yeni Hükümet? Enflasyonla 

— 664 —' 



T.B.M.M. B : 130 3 . 7 . 1991 O : 1 

beraber mi olabildi? Yoksa, bir Sayın eski devlet bakanı, "enflasyonu yüzde 30'a indiremez-
sem istifa ederim" demişti; geçenlerde bir konuşmasında da "ülkenin büyük kesimi enflasyo
na alışık, enflasyonu sever" dedi. Acaba, Hükümet de mi aynı görüşte, "büyük kesim enflas
yonu sever, enflasyona alışık" görüşünde mi? ki, enflasyonu hangi büyük kesim sever? Niye 
sevsin, nasıl sever bilemiyorum seveceğini de sanmıyorum. 

Enflasyon olayının Hükümetimizde olmadığı anlaşılmaktadır. Enflasyonun çözümü de 
yoktur. Ben, programa alelacele yazılmamış olabilir ya da "yazılı belgeye belli oranlar 
koymayalım" denmiş olabilir; ancak, sözlü açıklamada, konuşmada bir şeyler söylenir diye 
beklemiştim; ama bir şey bulamadım. 

Başbakan, bugün, orta vadeli sorunlar, uzun vadeli sorunlar" diye bir konuyu ortaya attı 
ve enflasyon orta vadeli sorunlann içine girdi. Orta vadeli sorunlar : Enflasyon, dolayısıyla 
hayat pahalılığı, gelir dağılımındaki dengesizlik, iç ve dış borçlar, işsizlik. 

En önemli konu, ortadirek diye daha önceki ANAP Hükümetlerinin bahsettiği konu, or
ta vadeli sorun oldu ve hiç önemli değil, önceleri "çok önemli sorun" dendi, uzun vadeli 
bekledik. 

Acaba, uzun vadeli sorun ne idi? Meğer uzun vadeli sorun, köyden şehire göç etme imiş!.. 
Şehirde ne varsa köye gidecek, köyde geçinemeyen, aç kalan köylü de geçinmek için şehire ine
cek... Bu ANAP Hükümetlerinin sekiz yıllık başarısıdır!.. 

Gerçekten, köylerde kimse kalmadı, herkes göçe başladı. Köy, artık, köylünün geçimini 
sağlamıyor. Köylü şehire geldi, kapıcılık, odacılık, gibi bir iş bulur muyum diye. Bugün, ANAP 
Hükümeti bununla övünüyor, "çağ değişiyor" diyor. Bu, uzun vadeli bir sorun. Bunu pek an
layamazsınız, burada yeni sorunlar çıkıyor, bunları anlamak lazım. Peki, bu sorunun çözümü 
ne? Şehire, köyden gelen köylüye ne çözüm var Programda; hiçbir çözüm yok. Batı örnek ve
rildi. Sanki Batı'da olduğu gibi, Önce fabrikalar yapılmış, sonra köylü işe geliyor. Değil öyle; 
köylü, köyde geçinemedi, şehirde sürünmeye geliyor... Uzun vadeli model bunlar. Bunu yaka
lamış Sayın Başbakan. ' 

îşin talihsizliği, orta vadeli diye söylenen enflâsyona hiçbir çözüm yok. tşsizliğe hiçbir çö
züm yok, gelir dengesinin dağılımına hiçbir çözüm yok. tç ve dış borçlar nasıl çözülecek? Bun
lara da çözüm yok. Neyse ki,, sayın liderler daha öncelerde konuşmuşlar, bir şeyler söylenmiş, 
o da gazetelere, dergilere geçmiş, Sayın Başbakan bunlarla konuşmasını doldurdu. "Şöyle de
ğil miydi, böyle yapmamış..." Eğer liderlerin bu tip konuşmaları olmasaydı. Sayın Başbakan 
acaba ne diyecekti çok merak ediyorum... 

Yine bir noktada cevap istedi Sayın Başbakan; "muhalefet cevap versin" dediler. "Muha
lefet liderlerinin yaptığı gibi yapsaydık Körfez politikasında, şimdi durumumuz ne olurdu?" 
Ben de bir soru soracağım, Sayın Başbakan cevap versin... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, Başbakan dinleyemiyor... 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Muhalefet liderleri, tüm Türk kamuoyuyla beraber sava
şa karşı çıkmasalardı dja, o zaman bu politikayı yönlendiren Sayın özal, "Irak'a biraz askeı 
göndersek ne olacak; askerimiz biraz eğitim yapar, yetişir, gelişir; hem de masada kârımız, pa
yımız artar" diyordu. Ya, muhalefet liderleri kamuoyuyla birlikte savaşa karşı çıkmasalardı 
da, o günün yönetimi, Sayın özal, Irak'a asker gönderseydi -tepkiyi gördü, durdu- acaba şim
di halimiz ne olurdu, şimdi ne durumda olurduk? (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Bunla
rın cevabını vermek, bunu da beraber çözmek lazım. 
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Vine, Sayın Başbakan, "Belediyeler çok iyi oldu, 26 Martta iyi ki belediye seçimleri yapıl
dı; eğer, genel seçim yapılsaydı olmayacaktı" dedi. "Belediyeler başarısız" denmek istendi her
halde. Oysa, bunun nedeni bellidir. Birçok defalar söyledik, hep söylüyoruz; bir önceki beledi
yeler alabildiğine borçlanmıştır ve bu borçlanma tüketime harcanmıştır. Nereye harcandığı belli 

. değildir, elde avuçta birşey yoktur. Yeni gelen iktidar, yönetim, güya bizim belediyelerin para
larını veriyor gözükmüş, diğer belediyelerin bütün borçlarım kesmiştir. Aylarca ve yıllarca eli
ne bir lira geçmeyen belediyelerimiz vardır. Buna değil de, Hükümetçe bu kadar zorlanan bele
diyelerimiz, nasıl bu kadar başarılı işi götürüyor ona şaşmak, belediyelerimizi bu anlamda kut
lamak lazım. 

Yine, Sayın Başbakan, "doğal lider" dedi ve yürütmedeki uyumdan bahsetti. Daha önce 
Sayın Akbulut da bundan bahsediyor ve aynen böyle söylüyordu. Biz muhalefet olarak, wne 
yapıyorsunuz? Niye icrayı paylaşıyorsunuz? Hükümet ayrıdır, Cumhurbaşkanlığı ayrıdır, Cum
hurbaşkanı tarafsızdır" derken, Sayın Akbulut, "biz uyum içinde çalışıyoruz, aksini mi isti
yorsunuz yoksa?" diyordu. Bugün Sayın Yılmaz da ona benzer bir şey söyledi. Acaba, Başba
kanlık bırakılınca da aynı şey mi söylenecek onu merak eltim. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) Çünkü, ANAP'ta değişik bir hava var. ANAP'ta gerçekten doğrular söyleniyor yer yer, 
buna tanık oluyoruz; ancak, ne zaman bakanlık elden gidiyor, ne zaman bir imkân elden gidi
yor, o zaman doğrular söylenmeye başlanıyor. O güne kadar doğrular yok, ondan sonra doğ
rular söyleniyor; bizimle beraber aynı şeyleri söylemeye başlıyorlar. Bu nedenle, sonralarda Sa
yın Yılmaz ne diyecek onu merak ediyorum. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — O, "iktidar sorumluluğu bizde" dedi, iktidarın kimde ol
duğunu söylemedi. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet Programın
da, can ve mal güvenliği için neler yapılacak, ne gibi tedbirler alınacak, bunlar için çok ciddî 
çözümler yok. Elbette ki, anarşinin önlenmesinde, terörün önlenmesinde hep birlikteyiz. Terö
rün, anarşinin politikası olmaz; terör, anarşi devlete karşıdır; ancak, hükümet programlarında 
ciddî önlemler, ciddî tedbirler alınır; eğer, bunlar yoksa, anarşi ortada kalır, can ve mal güven
liği ortada kalır. Bu tip bir endişeye düştüm. 

Yine, merak ediyorum, geçen Hükümet zamanında birçok olaylar oluyordu -Allah bir da
ha göstermesin- Sayın Bakanın buraya çıkıp söylediği tek şey, "kanı yerde kalmayacaktır" idi. 
Bütün olayların peşinden aynı söz : "Kanı yerde kalmayacaktır." Kamuoyu artık sıkılmıştı ne
redeyse. Hükümet Programında yine ciddî bir şey göremedim. Korkuyorum, yine aynı söz söy
lenmekle mi yetinilecektir? 

Hükümet Programında "orta vadeli" denip geçiştirilen enflasyon, gelir değılımındaki den
gesizlik, geniş halk kitlelerinin Hükümetten ve bundan sonra gelecek hükümetlerden beklediği 
çözümler... 

Oysa, memurlarımız Hükümetten çok ciddî çözümler bekliyorlar. Memurlarımız çok güç 
durumdadır. Sayın Pakdemirli de kitabında, "memurları ezdik" diyor. Gerçekten, memurlar 
ezildi, çok güç durumdalar. Memurlar, ciddî çözümler bekliyorlar. "Enflasyonun önüne geçti, 
geçmedi" gibi beyanları değil, hayata uyabilecek, normal gıdasını alabilecek, insanca yaşaya
bilecek şartları bekliyorlar. 

Bugün, iki çocuklu, 15 inci derecenin birinci kademesindeki bir memurun eline 488 200 
lira geçiyor. Ev kiralarının en düşüğü 500 bin liranın üzerinde, 500 bin İranın altında ev 
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bulmak mümkün değil. Gecekondu semtlerindeki kiralar bile 500 bin liraya çıktı. Gıda harca
ması, gıda tüketimi en iyimser ölçülerde 700-800 bin liranın üstüne çıktı. Bugün, asgarî ücret 
dahi 1,5 milyon lira olarak tahmin edilmekte olup, memurlarımız hala bu paralarla geçinme 
gayreti içindeler, büyük borç ve sıkıntı içindeler. Onurlarını korumak için bankalardan ve san
dıklardan borç alabilir miyiz diye uğraşmaktalar. Memurun sorununa ciddî biçimde sahip çık
mak ve maaşlarında gerçekten ihtiyacı karşılayacak bir artırım yapmak lazımdır. 

Sayın Başkan, "Meclisi iki ay içinde toplantıya çağırabiliriz, ya da yeni bir araştırmadan 
sonra daha erken bir tarihte de toplantıya çağırabiliriz" diye seçim konusunu yine geçiştirdi. 
Memurlar bir anlamda "acaba seçim olursa maaş artışı fazla olabilir mi?" diye bekliyordu. 
Seçim yoksa, maaşlarda yine ne kadar artış yapabilirsek yapalım ve memurlarımızın yüzünü 
mutlaka biraz güldürelim; zira çok güç durumdalar. 

MUSTAFA HİKMET ÇELEBÎ (Gaziantep) — Yani, seçim yapmayalım mı? 
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — O konuya da geleceğim. 
Memurlarımız konusunda beni en çok üzen ve sizlerin de hafızalarınızdan çıkmamış olan 

bir olayı anlatmak istiyorum : Hatırlarsınız, bir tarihte memurlara yüzde 15'lik bir zam veril
mişti ve memurlar, Dünya Tarım Teşkilatı FAO'nun Türkiye Temsilciliğinin önüne bir dilekçe 
bırakmışlardı. Memurların amaçları, haklarını aramak, dertlerini söylemek ve bir şeyler yapa
bilmekti. Bildiğiniz gibi, memurların örgütlenme ve sendika kurma hakları yoktur; henüz, da
ha bu hakları kendilerine vermedik. Memurların bu eylemi karşısında, Hükümetin ya da yet
kililerin yaptığı, geceyarısı, memurları evlerinden alıp karakola götürmek oldu. Ben, gazetede 
bu haberi okuduğumda, bir hukukçu, bir aydın ve bir milletvekili olarak son derece rahatsız 
olmuştum. -

İşkencenin başka anlamı yoktur. Suç işleyip işlemediği belli olmayan birisini, illa işkence 
yapmak için karakola çağırıp dövmek gerekmez. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, Bakanlar Kurulu sıraları önünde toplanarak Sayın 
Başbakanın, sayın konuşmacıyı dinlemesine engel olan ANAP'lı milletvekillerini lütfen ikaz 
ediniz. 

ABDÜLKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başbakanın "diyalog ve saygı" dediği bu ol
sa gerek. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Başkan, kime konuştuğumu gerçekten bilemiyorum. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen yerlerinize oturunuz. 
Lütfen devam edelim Sayın Gürbüz. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Suç işleyip işlemediği belli olmayan, ikametgâh sahibi bir 
memuru, evinden geceyarısı -gündüz de alabilirsiniz- çocuklarının yanından koparıp, karakola 
götürüp, nezarete atıyorsanız, bir insana bundan daha çok işkence yapılamaz. Bu tip uygula
maların gerçekten önlenmesi lazım. Sayın bakanların, bu tip uygulamaların yapılmaması için, 
ilgilileri ciddî biçimde ikaz etmeleri lazım. Bu tip yanlış uygulamalar yapıldığında, vatandaşla
rın bakanlıklara başvurabilmeleri için, tüm kamuoyuna açık güvenceler vermek lazım; başka 
türlü bu uygulamaların önünü kesemeyiz. Yoksa, "işkence vardır, işkence yoktur" demekle 
bu sorunun içinden çıkamayız. Konu, olayların üstüne gidebilmektir. Memurların başına ge
len bu olayı, gerçekten, hâlâ da unutamadım. Memurların ve çocuklarının o gece çektikleri 
sıkıntıyı, bugün dahi duymaktayım ve hep duymalıyız; bu olayları başka türlü önleyemeyiz. 
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Memurların yine bir sorunu var. Hükümetin yer yer dile getirdiği erken emeklilik... Yani, 
devlet hizmetinde 20 yılım dolduran bayanları ve 25 yılını dolduran erkekleri bir defaya mah
sus ya da sürekli olarak emekli edebilme konusudur. Bu konu, daha önce Hükümetçe de dile 
getirildi, komisyonlarda da konuşuldu; ancak, son zamanlarda, Hükümetten bu konuda bir 
ses gelmedi. Belki sonradan unutulur veya ileride faydası olur diye, yeni bir seçim yatırımı ola
rak mı bekletilmektedir bilemiyorum; ama, bizim programımızda da var ve erken emekliliğin 
çıkarılmasının yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Bu uygulama hem yeni bir istihdama yol aça
bilecektir hem de memurlarımızın çoğu 20 yıl çalışacağım diye işe girmiş olduklarından, emekli 
memurlara yeni bir çalışma ve yeni hayat imkânı verebilecektir. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımız -sanıyorum buradaydı- Millî Eğitimdeki son tayinlerle ilgili 
olarak, bütün Türkiye'den yaygın şikâyetler gelmektedir. Sayın Bakan, bütün iyi niyetli açıkla
malarınıza rağmen, il ve ilçe millî eğitim müdürlerinin büyük çoğunluğu parti kanalıyla göreve 
geldikleri ve partiye yararlı olup görevde kalabilme inancında oldukları için, illerde yapılan 
tayinlerde ciddî boyutlarda kuşkular vardır. 

Sinop'tan yeni bir şikâyet aldım; 200'ün üzerinde yeni atama yapıldı. Atamaların neden
leri, sizin de tahmin edeceğiniz gibi -Sayın Başkan, kusura bakmayın, bunu karşılıklı görüşme 
sanmayın- öğretmen fazlalığı ya da öğretmen eksikliğinden geliyor gerekçe olarak. Ancak, öy
lesine uygulamalar var ki, yirmi yıllık öğretmen en uzak köye gidiyor, yeni gelen öğretmen ye
rinde kalıyor. Keyfi uygulamalar var; bu uygulamaların üzerine gitmenizi, varsa yanlışlıklan 
düzeltmenizi, bütün sıkıntı çeken öğretmenler ve aileleri adına sizden bekliyorum Sayın Bakan. 

İşçilerimiz de aynı sıkıntı içindeler; aynı, memurların çektikleri sıkıntılar gibi sıkıntı için
dedirler. Bugünlerde, Asgarî Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Halen uy
gulanan asgarî ücret 414 bin liradır ve brüt rakamdır. 414 bin liralık asgarî ücretten, hâlâ vergi 
almaya devam ediyoruz. En az ücret diye bunu saptıyoruz; neyle geçinir, ne yapar, ne kadarla 
geçinir diye bir rakam buluyoruz ve eri az ücret budur diyoruz; ondan tekrar, Gelir Vergisi alı
yoruz, sanki bir şey kazanmış gibi. Net olarak asgarî ücret halen 261 954 lira olarak ödeniyor. 
Şimdi bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Asgarî ücretin, günün seviyesine biraz daha uyar bi
çimde saptanmasını beklemekteyiz. 

İşçilerimizin ücret kadar da önemli bir sorunu, iş güvenliğidir. Son ANAP Hükümetleri 
zamanındaki uygulamalarda, yasaların da getirdiği boşluklarla işçilerin hiçbir iş güvenliği kal
mamıştır. İşçiler, işverenin istediği anda kapının önüne bırakılabilmektedirler. Oysa, iş güven
liği işçinin en doğal hakkıdır. Çalıştığı yerde güvende olabilmek -herkesin olduğu gibi- işçinin 
de hakkıdır. Belli yasal düzenlemeler gerekebilir; ancak, işçilerin iş güvenliğini mutlaka sağla
malıyız. 

Emekliler de aynı sıkıntılar içindeler. Yıllarını devlete, işine, fabrikasına vererek, en güzel 
çağlarını çalışarak geçirip sosyal güvenlik hakkı alan emeklilerin, biraz olsun günün imkânları 
ölçüsünde yaşayabilmek, haklarıdır. Ancak, bugünkü koşullarla, emekliler, öncelerde çektiği 
sıkıntının daha beteri bir sıkıntının içine itilmektedir. Emeklilerin durumları da mutlaka iyi
leştirilmelidir. Bu alman yetkiyle getirilmesi düşünülen tedbirler çerçevesinde bunların da üze
rinde durulmalıdır. 

Orman köylüsünün sorunlarına demin değinildi; ancak, ben, orman köylüsünün bir baş
ka sorununa değinmek istiyorum : Orman köy kooperatiflerinin, Orman Genel Müdürlüğün-
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den, Bakanlıktan alacakları var. İşçilik yaptı bunlar; odun kesti, odun taşıdı, bizzat orman 
işçiliği yaptılar. Bu paraları aylardır bekletiliyor. Sinop'un ilçeleriyle beraber, yalnız Sinop'ta 
biriken para 1 milyar liraya yaklaştı. Köylünün, dişiyle tırnağıyla, gece gündüz çalışmasıyla 
biriktirdiği paradır bu ve arkada başka parası da yok. Türkiye'deki toplam rakamın -rakamı 
tam öğrenemedim- 100 milyar liraya yaklaştığı söyleniyor. Bu paralar da, orman köylülerine, 
daha fazla bekletilmeden ödenmelidir. 

Tütüncülüğümüz çok kötü bir durumdadır. 1986 yılından beri uygulanmaya başlanan ya
bancı tütün ve sigara ithali uygulaması, önceleri kaçak sigara kullanımıyla meydana gelen alış
kanlığı daha da artırmış, yabana sigara kullanımı son S yılda 17 bin tona kadar çıkmıştır. Ya
bancı sigara alışkanlığı yerli sigarayı neredeyse ikinci plana itmiş, yabancı sigara kullanımını 
daha da cazip hale getirmiştir. Yerli tütüncülerimiz başka tarım alanlarına kaymak zorunda 
bırakılmıştır. Bildiğiniz gibi, tütünün ekildiği yerde başka tanm da yapılmaz. Birçok tütün ekicisi 
de uzun vadeli sorun yaratmak üzere, vilayetlere doğru göç etmeye başlamışlardır. Bizim tütün 
çevremizdeki tütüncünün yapacağı başka bir iş kalmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, vaktiniz doldu efendim, lütfen toparlayın. 
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Başkan, toparlıyorum. 
Bağ-Kur'luya değinmek istiyorum biraz da. Bağ-Kur'lunun sorunu da -arkadaşlarımız da 

dile getirdiler- gerçekten yürekler acısıdır. Ortalama aylıkları 150 bin liradır. Bağ-Kur'luya 10 
675 lira da, ayrıca, sosyal yardım olarak verilmektedir. Bağ-Kur'luya verilen sosyal yardım ve 
150 bin lira maaş; Bağ-Kur'lu bununla geçinebilmek durumunda. Bağ-Kur'luların durumuna 
di| gerçekçi, uygulanabilir bir çözüm bulunması lazımdır ve de çok geç kalınmadan lazımdır. 

Sayın Başkan, daha fazla uzatmayayım. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayalım. 
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Hükümetin, Programında da belirtildiği gibi, vereceği, 

yapacağı bir şey yoktur; esasen, ANAP iktidarının yapacağı bir şey kalmamıştır. Hele, ortadi-
rek denilen/işçi, memur, dar gelirliyi ANAP iktidarı tamamen bıraktıysa, dar gelirli de ANAP 
iktidarını çoktan bıraku. Ortadirek de ANAP iktidarını çoktan bıraktı. 

Arkasında halk gücü, halk dayanağı, halk desteği, halk heyecanı olmayan iktidarların ba
şarı şansı yoktur. ANAP iktidarı da halk desteğini hızla yitirmiştir, hızla kaybetmiştir. Bu ne
denle, alternatifimiz yoktur diye merak edilmesin. Her türlü sorunun alternatifi, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti programında vardır; hiç merak etmeyin. Sayın Başbakan demin bazı bölümleri 
okudu; ancak, daha, okuyamadığı bölümler de var. Hepsi programımızda vardır. 

Biz, bu gemiyi kaldırmaya, ANAP iktidarının verdiği zorlukları toparlamaya ve düzenle
meye hazırız. Buna göre her türlü hazırlıklarımızı yaptık, iktidara hazırız. Gerçekten halka da
yanan, gerçekten sosyal demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla kuracak olan ve demin de 
bahsettiğim gibi insan haklarına dayalı sıkıntıları, artık, hiçbir zaman kamuoyu gündemine 
getirmeyecek olan sosyal demokrat iktidarımıza hazırız. Bu konuda hiç kimsenin endişesi 
olmasın. 

Sayın Başbakan, demin, "denmedi" demişti. Erken seçim olayına biz hazırız. Erken seçi
me ne zaman gidilebiliyorsa gidilmelidir. Eğer, Sayın, Başbakanın anlattığı gibi, her şey çok 
güzel, çok başarılı ve sayın grup sözcüsünün de anlattığı gibi her yer onarıldı, bir şeyler yapıl
dıysa, ara seçim yapın. Ara seçimi neden yapmıyorsunuz? Anayasaya göre, yapmak zorunda
sınız. Anayasa "ara seçim yapılır" diyor. Gelin ara seçim yapın, hem kendinizi denemiş olur
sunuz hem de gücünüzü göstermiş olursunuz. 
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BAŞKAN — Toparlayalım lütfen... 
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Ama, değilse, mutlaka bir erken seçim yapın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürbüz. 
Sayın Tanır, zabıtlar geldi. Konuşmayı gerçekten takip etmiştim... Okuyacağım şimdi. Son 

kısmı, muhalefet partisine, gruba atıf gibi görünmekteyse de, esas gerekçe, oturumda Sayın 
Başbakanın konuşması esnasında davranış gösteren milletvekilleriyle alakalıdır. Şimdi oku
yacağım... 

Ben, bu konuda, gerçekten sizlerin de yardımını istedim. Ben de bu oturumu idare etmek
te çok güçlükle karşılaştım. İfade tarzı ?a tamamen onlara aittir. Okuyorum : "Konuşmamın 
başından beri beni konuşturmamak için, ellerinden gelen her türlü çabayı harcayan Doğru Yol 
Partisi milletvekilleri olmak üzere hepinize soruyorum: Değerli milletvekilleri, bu nasıl bir de
mokrasi anlayışıdır? Bu nasıl demokrasi havariliğidir?" "Şu oturumda yaptıklarıyla da de
mokrasiye saygılı olmadıklarını millete açıkça gösterdiler. Sayın milletvekilleri, böyle bir mu
halefete, hırçın, kavgacı, çirkin, demagojik bir muhalefete, milletimiz razı değildir. Ne Anava
tan Partisine..." (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET NEtDtM (Sakarya) — Daha ne diyecek?.. 

BAŞKAN — "... ne de kendi partilerine gönül veren seçmeuler böyle bir muhalefet anla
yışına rıza göstermezler" derken, benim anlayışım, sureti katiyede bir Doğru Yol Partisi, bir 
Sosyaldemokrat Halkçı, Parti kastedilmemiştir; burada, bu davranışları konuşma esnasında 
gösteren milletvekilleri kastedilmiştir. (ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar; 
SHP ve DYP sıralarından "Olur mu?" sesleri) 

Ben de aynı sıkıntıları çektim şu oturumu idare ederken. Bazı arkadaşlar için sizden yar
dım istedim. Bu bakımdan, bu manada anlıyorum. Muhalefete herhangi bir sataşma olmadığı 
kanaatindeyim; ısrarlıysanız oya koymak istiyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, oya konmayacak kadar, açık. Bize zabıt gelme
den evvel, sadece, ben, "çirkin muhalefet" cümlesi için söz istemiştim; burada, "hırçın, kav
gacı, demagojik muhalefet" diyor. Bu oturumda uyarma, Meclis salonundan 1-2 oturum çı
karma gibi cezayı gerektirir herhangi bir olay oldu mu bu Mecliste? Siz, içtüzüğün verdiği bu 
hakkı kullanma gereğini duydunuz mu? Her Mecliste olduğu gibi, konuşmalar böyle geçti. Sa
yın Başbakan -Sayın özer Gürbüz bu Meclisin dikkatle dinlediği bir kişidir- özer Gürbüz kür
süde konuşurken, kendisi oradan hiç dinlemediler; hatta, bakanlar da dinlemediler. Onunla, 
buradan laf atmanın ne farkı vardır? (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
Sataşma olup olmadığı konusunu oylarınıza sunuyorum : Sataşma olduğunu kabul edenler... 
AHMET NEtDtM (Sakarya) — Yazıklar olsun... Size yakışmadı. 

BAŞKAN — Sataşma olduğunu kabul etmeyenler... 
Sataşma olmadığı kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

-VEFA TANIR (Konya) — Peki öyleyse, bu cümleleri olduğu gibi iade ediyorum; madem 
öyle görüyorsunuz... 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu programı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Güvenoylamasının, Anayasanın 110 ve içtüzüğün 105 inci maddeleri gereğince, görüşme

lerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerekmektedir. Buna göre, güvenoyla-
ması, 5 Temmuz 1991 Cuma günü yapılacaktır. 
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Başbakan Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında güvenoylaması 
yapmak için, 5 Temmuz 1991 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.22 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Burdur Golünün kirlenmesini önlemek amacıyla ne 
gibi önlemler alındığına üişkin Devlet Bakanından sorusu ve Turizm Bakanı ilhan Aküzüm'ün yazılı 
cevabı (7/2104) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ilgili Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü

saadelerinizi saygılarımla rica ederim. 29.5.1991 
Fethi Çelikbaş > 

Burdur 

1. Burdur Gölünün kirlenmesini önlemek maksadıyla alınan önlemler nelerdir? . 
2. Bakanlıkça bu önlemler yeterli görülmekte midir? 

T. C. 
Turizm Bakanlığı 

fttırımlar Genel Müdürlüğü 
Sayın : %t. Yön. D. Bşk/Kam. Öz. Yat. Y. Şb. Md. 1.7.1991 

Konu : Burdur Gölü'nün kirlenmesini önlemek. 
341-4445-13515 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Devlet Bakanlığının 10.6.1991 gün ve 03-8-038-405 sayılı yazısı. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın "Burdur Gölü'nün kirlenmesini önlemek amacıyla 
ne gibi önlemler alındığı" hakkındaki yazılı soru önergesinin cevaplanması istenmektedir. 

Burdur Gölü ile ilgili Bakanlığımızda yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Ancak, tiler Bankası Genel Müdürlüğünce yürütülen Burdur Kanalizasyon Şebeke inşaa
tı devam etmekte olup, Arıtma Avan Projesi tamamlanmıştır. 

Bilgi alınmasını arz ederim. 
tlhan Aküzüm 
Turizm Bakanı 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Bulgar Sahil Güvenlik Kuvvetlerince tutuklandıkları ve 
Bulgaristan'da yargılanacakları iddia edilen Türk balıkçılarım ne gibiyardımlar yapüacağtna üişkin so
rusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/2105) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

na aracı olmanızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Eser 
Samsun 

Sorular : 
1. Son iki haftadır bilhassa Karadeniz tğneada Limanına bağlı balıkçı teknelerinin Bul

gar Sahil Güvenlik Kuvvetlerince tutuklandıklarına dair yoğun şikayetler görülmektedir. Son 
olarak yedi adet tekne mürettebatının Bulgar makamlarınca alıkonulduğu öğrenilmiştir. Bu 
kişilerin Bulgaristan'da yargılanacaklarına dair haberler vardır. Yargılama esnasında vatandaş
larımıza ne gibi yardımlar yapılacaktır? 

2. Bu tür tutuklamaların daha ziyade kalkan balığı avcılığıyla ilgili olması Bulgar balık
çılarına karşı Türk balıkçılarının daha etkili korunmasını gerektirmez mi? 

T. C. 
5 Dışişleri Bakanlığı 
Sayı : KKVM-KOKD-II-OlO-Bulgaristan-3253-324 14.6.1991 

Konu : Bulgaristan'da tutuklu balıkçılarımız hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 5.6.1991 tarih ve 7/2105-7867/34325 sayılı yazıları. 
Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Bulgaristan'da tutuklu balıkçılarımız hakkında yöneltti

ği soruların yanıtı ekte sunulmaktadır. 
Saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Dışişleri Bakanı 

Bulgaristan'da Tutuklu Balıkçılarımız 
4 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında, M. Hemdem-2, Ç. Temel Reis, Osman Reis, İbiş 

Reis, Boroklar, tshak Coşkun, tbrahim Reis-1, Serter Reis, Ali Kurşun ve Sercan adlarındaki 
10 adet balıkçı teknemiz, Bulgar karasularını ihlal ve yine bu sularda izinsiz olarak avlandıkla
rı gerekçesiyle, Bulgar sahil güvenlik güçlerince yakalanarak tutuklanmışlardır. 

Bunlardan tbiş Reis, tbrahim Reis-1 ve Sercan adlı üç tekne cezalarını ödeyerek, Ali Kur
şun teknesi ise cezasız olarak serbest bırakılmıştır. 

Kalan 6 teknemizin kaptanları mahkemeye sevk edilmiş, diğer mürettebatın ülkemize dön
mekte serbest oldukları Bulgar yetkililerince ifade edilmiştir. Fakat tekne kaptanlarının, tek
nelerinin serbest bırakılması durumunda, denizdeki ağlarını toplamak ve yargılama sürecini 
etkilemek düşüncesiyle mürettebatın dönüşüne engel oldukları anlaşılmaktadır. Bununla bir
likte, Osman Reis ve Ç. Temel Reis teknelerinin kaptanlanyla beraber 16 kişilik mürettebatı 
serbest bırakılmış ve balıkçılarımız 7 Haziran'da Ülkemize dönmüşlerdir. Tekneleri ise, 100 OOO'er 
bin leva tutarındaki cezalarının ödenmesine kadar, Bulgarlarca alıkonulmuştur. 
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Mahkemeleri sonuçlanan teknelerimizden her birinin kaptanlarına, aynı suçu 3 yıl içinde 
tekrar işlememeleri kaydıyla tecil edilen muhtelif hapis cezaları (genellikle bir yıl) verilmiş, tek
nelerdeki balığa ve bir kısım ağlara el konulmuş, bazı teknelerin kaptanlarının aynı zamanda 
teknenin maliki olması sebebiyle, malik olduğu hisse oranındaki tekne bedelinin müsadere edil
mesine karar verilmiştir. Ayrıca beher tekneden 100 bin leva ceza alınması istemiyle ayrı bir 
dava da açılmış bulunmaktadır. 

Henüz tutuklu balıkçılarımızın davaları sürmekte iken, Bulgar makamları, 30 Mayıs tari
hinde 14 adet, 3 ve 4 Haziran'da da iki balıkçı teknemizin daha karasularını ihlal ettiğini, ayrı
ca 10 Haziran'da kırkın üstünde balıkçı teknemizin karasularını yeniden ihlal ederek, daha ön
ce denize bıraktıkları ağlarını toplamaya çalıştıklarını, ancak Bulgar sahil güvenlik botlarının 
müdahalesi üzerine kaçtıklarını bildirmişlerdir. 

Teknelerimize verilen cezaların, en azından makul bir seviyeye indirilmesi, mahkeme ka
rarlarının temyizi, balıkçılarımızın tekneleri ve teçhizatı ile birlikte bir an önce serbest bırakıl
masını sağlamaya yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. 

Bu tür olaylardan da mlaşılacağı üzere, Karadeniz'deki balık mevcudunun giderek azal
masından olumsuz yönde etkilenen balıkçılarımızın, zaman zaman Karadeniz'e sahildar ülke
lerin ekonomik bölgelerinde ve karasularında avlanma yapmaya çalıştıkları gözlenmektedir. 
Hatta bu şekildeki ihlal olayları son zamanlarda artış eğilimi göstermiştir. 

Tutuklu balıkçılarımız konusunda anılan girişimlerimiz sonucu, Bulgar tarafında balıkçı
larımıza karşı belirli bir yumuşama eğilimi belirmişse de, son ihlal olayları bu ihtimali hayli 
zayıflatmıştır. Bulgar makamları, bundan böyle bu tür olaylara karşı daha etkin ve sert önlem 
alma yoluna gideceklerini ifade etmektedirler. 

Balıkçılarımızın yakalandıkları günden itibaren, kendilerine her türlü maddî ve manevî 
yardımı gösteren ve bu insanlarımızın gemileri ve teçhizatları ile, bir an önce serbest bırakıl
maları için, Bulgar makamları nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunan Sofyo Büyükelçiliğimiz 
ve Burgaz Başkonsolosluğumuzun bu çabaları devam etmektedir, istanbul Balık Müstahsilleri 
Derneği, bu sorunla ilgili olarak Bulgaristan'a gönderdiği iki temsilcisi aracılığıyla balıkçıları
mızla görüşmüş, bilahare anılan Dernek, Bulgaristan'daki Temsilciliklerimizin konuyla ilgili 
olarak gösterdiği çaba ve yardımlardan dolayı Bakanlığımıza şükranlarını bildirmiştir. 

Bakanlığınızca ve Bulgaristan'daki temsilciliklerimizce yakından takip edilmekte olan ko
nunun, kısa zamanda ve t olumlu şekilde sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. 

3. —içel Milletvekili Al Istemihan Talay'ın, Türkiye'nin, NATOhızlı mukabele gücünekatkıla
rına ilişkin sorusu ve Millî. avunma Bakanı Hüseyin Barlas Doğu'nun yazılı cevabı (7/2114) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Yazar tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Istemihan Talay 
tçel 
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1. Brüksel'de onaylanan NATO hızlı mukabele gücüne Türkiye'nin maddî ve askerî kat
kıları hangi boyutta olacaktır? Bu güce katılmamız veya evsahipliği yapmamız hususları kesin
leşmiş midir? 

2. Hızlı mukabele gücüne veya Türkiye'nin bu güce katkıda bulunduğu birliklere alan 
dışı savunma görevi verilmesi düşünülmekte midir? 

3. A.B.D.'nin Avrupa'daki birliklerini çekmesiyle ve bazı üs ve tesislerini kapatmasıyla 
eş zamanlı bir şekilde gündeme gelen bu savunma stratejisi Türkiye'yi askerî bakımdan nasıl 
etkileyecektir? 

Türkiye'de de askerlik süresinin kısaltılması ve asker sayısında indirimlere gidilmesi düşü
nülmekte midir? 

4. Türk Silahlı Kuvvetlerinde genel bir kadro indirimi bu çerçevede gündeme gelecek 
midir? 

5. Türk Silahlı Kuvvetlerinde başlamış bulunan modernizasyon çalışmaları bu yeni stra
tejiye paralel olarak revize edilmekte midir? Yeni strateji savunma giderlerimizin artmasına mı 
yoksa azalmasına mı yolaçacaktır? Bu konuda bir etüt veya fizibilite çalışması yapılmış mıdır? 

6. Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların 15 yıldan önce ordudan ayrılmalarını 
engelleyen zorunlu hizmet süresinin indirilmesi veya tazmin ettirilerek hizmetten ayrılmanın 
kolaylaştırılması düşünülmekte midir? Bu konuda bir hazırlık çalışması mevcut mudur? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 1991/545-TÖ 28.6.1991 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Bşk.'lığının 5 Haziran 1991 tarihli ve Kan. Kar. Md. 7/2114-7897-34461 sayı
lı yazısı. 

tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın tarafımdan cevaplandırılması istemiyle verdiği, 
"Türkiye'nin, NATO hızlı mukabele gücüne katkıları" konulu Yazılı Soru önergesinin cevabı 
ek'tedir. 

Arz ederim. 
H. Barlas Doğu 

Millî Savunma Bakanı 

tçel Milletvekili M. tstemihan Talay tarafından verilen yazılı soru önergesinin cevabı 
1. NATO'nun gelecekteki Kuvvet Yapısı meyanında kurulması öngörülen reaksiyon kuv

vetlerinin teşkilinde amaç; Londra Deklarasyonunun öngördüğü kollektif savunmayı sağlamak, 
riski paylaşmak ve caydırıcılığı temin etmek için mümkün olduğu kadar çok ülke bayrağını 
cephede birleştirmektir. 

Türkiye, NATO ile olan dayanışmasının bir tezahürü olarak Reaksiyon Kuvvetlerine aktif 
bir şekilde katılımı öngörmektedir. Teşkilat yapısı konusundaki çalışmalar halen devam etti
ğinden Türkiye'nin kesin katılım seviyesi belli değildir. 

Reaksiyon Kuvvetleri barış zamanında kendi ülkelerinde konuşlanacaktır. 
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Henüz devam eden çalışmaların karar aşamasına gelindiğinde, Türkiye'nin katılım konu
su Millî Güvenlik kuruluna arz edilecek ve Hükümet Onayına sunulacaktır. 

2. NATO'nun gelecekteki Kuvvet \apısı içinde teşkil edilecek Çokuluslu Reaksiyon Kuv
vetleri için yapılan konsept çalışmaları sırasında, anılan kuvvetin genel NATO Stratejisine pa
ralel olarak, NATO sorumluluk sahası içinde, caydırıcı ve harbi önleyici bir rolde, savunma 
maksadıyla görevlendirilmesi planlanmaktadır. Bu kuvvetlerin alan-dışı kullanımı söz konusu 
olmayacaktır. 

3. Doğu Avrupa'daki Sovyet Kuvvetlerinin geri çekilmesi, iki Almanya'nın birleşmesi ve 
Varşova Paktının çözülmesi neticesinde ortaya çıkan bu yeni durum; NATO'nun Kuzey ve Merkezi 
Bölgesine nazaran güney kanadının dolayısıyla Türkiye'nin önemini artırmıştır. 

Oluşturulması öngörülen Reaksiyon Kuvvetleri; yüksek hazırlık derecesinde ve hareket ka
biliyetinde çokuluslu birliklerden teşkil edileceğinden, kriz bölgesine süratle intikal edebilecekler 
ve tehdide karşı koymak, en azından siyasî bir sinyal vermek bakımından faydalı olacaklardır. 
Bu yeni savunma stratejisi, tehdide en yakın ülkelerden biri olan Türkiye'nin ittifak ülkelerinin 
de dayanışmasıyla savunulması için imkân yaratacaktır. 

ABD'nin Türkiye'deki üs ve tesislerini kapatması söz konusu olmadığından, bu açıdan 
da savunmamızın menfi yönde etkilenmesi söz konusu değildir. 

4. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden organizasyonu ve modernizasyonu çalışmaları içinde, 
mevcutlarda sayısal olarak azaltma yapılıp yapılamayacağı da incelenmektedir. Diğer taraftan 
modernizasyon faaliyetlerinin tamamlanması sonucunda, hangi sahalarda askerlik süresinin 
aynı kalacağı, hangi sahalarda kısaltılabileceği hususunda bir fikir sahibi olunabilecektir. 

5. Çok uluslu kuvvetlerle ilgili çalışma SHAPE tarafından, ülkelerin katkıları ite yürü
tülmektedir ve henüz proje aşamasındadır. Zaman esas alındığında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
modernizasyon çalışmaları ile NATO'nun yeni stratejisi doğrultusundaki yapılanma çalışma
sının paralellik arz edeceği ve birbirine uyumlu bir şekilde gerçekleşeceği değerlendirilmekte
dir. Yeni strateji ile ilgili teşkilat yapısı çalışmaları halen devam ettiğinden ve Türkiye'nin kesin 
katılım seviyesi de henüz belli olmadığından şu anda malî bir değerlendirme yapmak mümkün 
görülmemektedir. 

6. Subay ve astsubayların 15 yıllık mecburî hizmet sürelerinin indirilmesi düşünülmekte 
ve bu konu üzerinde bir çalışma başlatılmış bulunmaktadır. 

Çeşitli kıt'a ve kurumlarda bu amaçla, subay ve astsubaylara anket uygulanmıştır. Anket 
sonuçlarının değerlendirilmesini müteakip mecburi hizmet süresi yeniden belirlenebilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 
H. Barlas Doğu 

Millî Savunma Bakanı 
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