
DÖNEM: 19 CİLT : 37 YASAMA YILI :.2 

— . . n @ = ; 

121 inci Birleşim 

3.7. Î993 Cumartesi 

,— 0 —.—— 

İ C İ N D E K İ L E E 

Sayfa 

î. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 431 
II. — GELEN KÂĞITLAR 432 

'IH. — ÖNERİLER 433 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 433 

1. — 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin 
değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifinin görüşme gün ve çalışma süresine ilişkin 
DYP, ANAP, SHP ve CHP Gruplarının müşterek önerisi 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmelerde, siyasî parti grup
larının birden fazla sözcü kullanabilmelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

IV. — HÜKÜMET PROGRAMI 
1. — Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakankr Kurulu Progra

mının görüşülmesi 

433 

433 

433:434 

434 

434:555 



T.B.M.M. B ; 121 3 . 7 . 1 9 9 3 0 : 1 

Sayfa 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 556 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 556 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, A.E.T. ile Türkiye Cumhuriyeti 

arasında Sağlık Hizmetlerinin iyileştirilmesi Finansman Anlaşmasına ilişkin so
rusu ve Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun yazılı cevabı (7/1176) 556:557 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, A.E.T. ile Türkiye Cumhuriyeti l 

arasında Sağlık Hizmetlerinin iyileştirilmesi Finansman Anlaşmasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun yazılı cevabı (7/1177) 558 

3. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Beceri Kazandırma Kursun
dan mezun olanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Rıfat Serda
roğlu'nun yazılı cevabı (7/1211) 559:562 

4. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, tzmir Diş Hastanesine 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun yazılı cevabı (7/1245) 562:564 

5. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Muğla'nın Datça ilçesinde ilan edi
len sit alanlarına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı 
(7/1254) l ; 564:565 

430 — 



T.B.M.M. B : 121 3 . 7 . 1993 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, İstanbul Atatürk Havalimanına ilişkin gündem dı

şı konuşmasına Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen, 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Azerbaycan'daki son gelişmelere ilişkin gündem dışı 

konuşmasına Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin; 
Cevap verdiler. 
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, Istanbul-Anadolü yakası elektrik dağıtım tesisle

riyle, ticaretine ilişkin işletme haklarının AKTAŞ'a devrine ve bu konuda yapılan sözleşmenin 
Danıştay tarafından iptal edilmesine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, konuşmasında, ken
disine sataşması nedeniyle bir açıklamada bulundu. 

(9/15) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliklere, grup
larınca gösterilen adaylar arasından adçekmek suretiyle seçim yapıldı. 

Başkanlıkça, (9/15) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun başkan, başkan-
vekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmak üzere hangi saatte ve yerde toplanacağına ilişkin duyu
ruda bulunuldu. \ 

(9/15) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun başkan seçiminin gecikmesi ne
deniyle ye soruşturmanın da, Anayasaya göre belli sürede sonuçlanması gerektiğinden, Komis
yonun çalışma süresinin, başkan seçimi tarihinden başlaması kabul edildi. 

Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının (1/516, 
1/531) (S. Sayısı : 348) görüşülmesine başlandı. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bu
lunmadığından; 

Alınan karar gereğince,,3 Temmuz 1993 Cumartesi günü saat 10.00 toplanmak üzere, bir
leşime 16.57'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
' Başkanvekili 

İbrahim özdiş Feridun Pehlivan 
Adana Bursa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

2.7.1993 Cuma 

Teklifler 

1. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 32 
nci Maddesine (J) Fıkrası Eklenmesine ve Bu Fıkradan Sonra Gelen Paragrafının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/740) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.6.1993) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/741) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.1993) 

3. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Ge
çen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki 27.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı Kanunun 5 inci Mad
desinin ve 12 nci Maddesinin Bazı Fıkralannın Değiştirilmesine, 8 inci Maddesine Bir Fıkra ' 
ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/742) (Sağlık ve Sosyal İş
ler, Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.6.1993) 

Raporlar 

1. — lahanaların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik \apılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayı
s ı : 353) (Dağptma tarihi : 1.7.1993) (GÜNDEME) 

2. — Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihi: 2.7.1993) (GÜNDEME) 

e 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Hüsamettin Cindoruk 
KÂTİP ÜYELER : Feridun Pehlivan (Bursa), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. , 
Gündeme geçiyorum : 

III. — ÖNERİLER 

A) SÎYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. — 2709 Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesinin değiştirilmesi 
ile İlgili Kanun Teklifinin görüşme gün ve çalışma süresine ilişkin DYP, ANAP, SHP ve CHP 
Gruplarının müşterek önerisi 

BAŞKAN —İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilen, dört grubun müşterek bir önerisi 
-vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 2.7.1993 Cuma günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları arasında 
oybirliği sağlanamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki müşterek önerisinin İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Turhan Tayan Mustafa Kalemli 
DYP Grubu Başkanvekili jANAP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan UIuç Gürkan 
SHP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

öneri: Gündemin 9 uncu sırasında yer alan; 306 ve 306'ya 1 inci Ek sıra sayılı, Anayasa
nın 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine; Bakanlar Ku
rulu hakkında 5.7.1993 Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak güven oylamasından sonra baş
lanması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, öneriyi dinlediniz. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmelerde, siyasî parti gruplarının birden 
fazla sözcü kullanabilmelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu önerisi geldi, onu da okuyorum : 
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Danışma Kurulu önerisi 
No : 90 Tarih : 3.7.1993 
Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmelerde siyasî parti gruplarını birden fazla 

sözcü kullanabilmeleri Danışma Kurulunca önerilmiştir. 
Hüsamettin Cindoruk 

TBMM Başkanı 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Turhan Tayan Mustafa Kalemli 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan Şevket Kazan 

CHP Grubu Başkanvekili 
Uluç Gürkan 

BAŞKAN ,— Öneriyi dinlediniz. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — HÜKÜMET PROGRAMI 
1.— Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, şimdi, gündemimize göre, Başbakan Sayın Tansu Çiller 
tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programı üzerinde görüşmelere başlayacağız. 

. içtüzüğün 73 üncü maddesine göre, görüşmelerde, siyasî parti grupları adına birer sayın 
üyeye, şahısları adına iki sayın üyeye, Hükümet adına da Başbakan veya bir bakana söz verile
cektir, 

Bildiğiniz gibi, bugünkü gündem için şahısları adına söz alan arkadaşlarımun adları aşa
ğıda yazılıdır; onları okuyorum : Sayın Ramazan Coşkun, Sayın Azimet Köylüoğlu, Sayın Mu
harrem Şemsek, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Recep Kırış, Sayın Saffet Topaktaş, Sayın Mustafa 
Baş, Sayın Muzaffer Demir, Sayın Osman Develioğlu, Sayın İbrahim Kumaş ve Sayın Kamer 
Genç. 

Değerli arkadaşlar, Genel Kurulun 30.6.1993 tarihli 119 uncu Birleşiminde bir karar al-
.mıştık. Bu karara göre, siyasî parti grupları ile Hükümet, bugünkü görüşmelerde 1 saat 15 da
kika görüşecektir ve kişisel konuşmalar 15'er dakikadan ibarettir. 

Şimdi, yine çekilen kura nedeniyle, grupları adına söz vermeye başlıyorum. 
ilk olarak, Refah Partisi Grubu adına, Genel Başkan Sayın Necmettin Erbakan'a söz ve

riyorum. , 
Buyurunuz Sayın Erbakan. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 
Sayın Erbakan, bir dakika müsaadenizi rica ediyorum : Sayın Necmettin Cevheri bir şey 

söylüyor. 
Buyurun Sayın Cevheri. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, Sayın Baş

bakanımın, dünkü malum ve müessif olaylar dolayısıyla bir dizi toplantı halinde olduğunu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın inönü'nün de, Sayın Genel Kurmay Başkanı 
ve Sayın Millî Savunma Bakanı ile beraber Sivas'ta bulunduğunu Yüce Meclisin ve zatı âlini
zin bilgilerine sunmakta yarar gördüğümü saygılarımla arz ederim. 
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BAŞKAN — Evet, bilgi edindik. 
Değerli arkadaşlar, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri diyor ki : "Sayın İnönü ve 

Sayın Genelkurmay Başkanı Sivas'tadır, Sayın başbakan da bu konuyla ilgili bir toplantıdadır, 
biraz sonra geleceklerdir." 

DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Başbakan Yardımcısı Sivas'ta. 
BAŞKAN — "Başbakan Yardımcısı Sivas'tadır" diyor. 
Arkadaşlar, Hükümet buradadır; İçtüzüğe göre bir yanlışlık yoktur. 
Buyurun. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 

RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri, bizleri bugün telövizyonları başında dinleyen aziz milletimizin kıymetli ev
latları; bugün 3 Temmuz 1993 ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde, yeni kurulmuş bir Hükü
metin Programını müzakere ediyoruz. Huzurlarınızda, Refah Partimiz Grubunun bu Hükü
met Programı hakkındaki görüşlerini arz etmek için bulunuyorum. Sözlerime başlamadan ön
ce, hepinizi Refah Partimiz Grubu adına hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu konuşma
mızın bütün milletimiz, İslâm âlemi ve insanlık için hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkanım, Hükümet Programının görüşülmesi 
sırasında, Hükümetin temsil edildiği sıralarda bir milletvekili niye oturuyor? Lütfen kalksınlar 
efendim. Burada gayet ciddî görüşme yapıyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir sayın üye konuşma yapıyor. Bunu, bana bir pusula 
göndererek de söyleyebilirsiniz. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Deminden beri kendisini ikaz ediyoruz, kalkmıyor. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan, lütfen devam ediniz efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sağ olunuz. 
Muhterem arkadaşlarım, konuşmama başlarken, her şeyden önce, kendimi, dün Sivas'ta 

cereyan eden müessif olayların üzerinde kısaca durmak mecburiyetinde hissediyorum. Evvela, 
bu müessif olaylar dolayısıyla bütün Sivaslı kardeşlerimize, bütün milletimize "geçmiş olsun" 
diyorum. 

Peşinen arz edeyim ki, bizim, hiçbir şekilde, vurmak kırmak gibi şiddetle hiçbir işin yapı
lamayacağına olan inancımız bellidir. Bu kabil şiddet olaylarını, hangi şart altında olursa ol
sun, tasvip etmemiz mümkün değildir. Ancak, Sivas'tan gelen haberlerin açıkça gösterdiği gi
bi, olaylar, aslında, belli bir maksatla Sivas'a gitmiş olan bir ekibin, orada, halkın, milletin 
inancına karşı nezaketsiz sözler sarf etmesi, halkı tahrik etmesi.yüzünden meydana gelmiştir. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — 35 kişi öldü!.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu kabil dinî tezyif ve tahkirler, esasen bütün 
ülkelerin ceza kanunlarında da cezayı müstelzim olaylardır. Bu sebepten dolayıdır ki, olayların 
meydana gelmesinde asıl saik ortadadır; büyük bir tahrik yapılmıştır. 

Bu olayda, ilin Valisinin, dirayetli bir yönetici olarak -zaten ne maksatla gelindiği daha 
önceden belli olduğundan, bu kabil olayların çıkmasına imkân bulunacağını dikkate alarak-
basiretli bir yönetici olarak hareket etmesi lazım gelirken, toplantılara katılarak, âdeta bunları 
onore eder şekilde tavır takınmış olması da, üzücü ve üzerinde durulması gereken çok mühim 
bir husustur. Nitekim, halkın galeyanı, bir yandan bu suçun işlenmesi -yani dinî tahkir ve tez
yif suçunun işlenmesi- ve böylece büyük bir tahrike karşı bir galeyan olduğu gibi, yöneticilerin 
davranışını da protesto mahiyetinde bir davranış olmuştur. 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Siz teşvik ettiniz, siz... 
BAŞKAN — Lütfen değerli arkadaşlarım... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bütün bu olaylardan ders alınması lazım gelir 

ve hiç kimsenin... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Buna neden olan sizsiniz. (RP sıralarından "Ne bağı

rıyorsun?.." sesleri) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Provokatör sizsiniz, şerefsizler... (RP sıralarından "Mü

dahale etme, otur yerine" sesleri) 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)_— ... yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, hal

kın inancına -dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi- tahrik ve tecavüz etmeye hakkı yoktur. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Asıl sebep bu... (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Erbakan... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu olaylar esnasında, memnuniyet verici bir ci

het, olayların, asla, herhangi bir inanış farklılığından ileri gelmeyişidir; yani, bu bir Alevî -
Sünnî çatışması değildir. (RP sıralarından alkışlar) Alevîler ve Sünniler, hepsi, milletimizin ev
latlarıdır, birbirlerinin kardeşleridir. Bu gerçek, bir kere, daha, dün, Sivas'ta açıkça görülmüştür. \ 

Bu olay, sadece, üç-beş tane art maksatlı tahrikçiye ve yöneticilerin basiretsiz... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — İşte, başta sizsiniz, tahrikçi sizsiniz. (RP sıralarından 

"Sus be" sesleri) 
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —... hareketlerine karşı yapılmış olaylardır. Bu se

bepten dolayıdır ki, yöneticilerimiz dikkatli olmalı, bu kabil olaylara zemin hazırlamamalıdır
lar ve bu ülkede, hareket edecek, konuşacak her kimse de, mutlaka milletin inancına saygılı 
olmalıdır. (RP sıralarından alkışlar) Bu zaten, kanunların emridir. 

Dünkü olaylar münasebetiyle bu noktaya temas etmek mecburiyetinde kaldım. Şimdi, 
Hükümet Programı konumuza geçiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, aziz milletimizin kıymetli evlatları; Hükümet Programı müza
keresine geçerken, bendeniz, her şeyden önce, -halimiz nedir, ne yapmamız lazımken biz ne 
yapıyoruz AllahaşkınaL- uyanmak ihtiyacında olduğumuzun üzerinde durmak istiyorum. 

Şu dünya olaylarına bir göz attığımız zaman ne görüyoruz? Görüldüğü gibi, Sovyetlerin 
dağılmasından sonra, Siyonist ve ehli salibin, aşırı uçların etkisindeki ABD ve Batılı yönetim
ler, onların arzularına uygun şekilde, tek kutuplu yeni bir dünya kurma yoluna girmişlerdir. 
Böylece "hepiniz bize köle olacaksınız, biz sizi sömüreceğiz" düşüncesi hâkimdir. Bu sebep
ten dolayı da, yeryüzünde, "yeni bir dünya düzeni" diye, sözde barış ve huzur getirmek iste
yenler, aslında, barış ve huzur adına hiçbir şey bırakmamışlardır. 

Bugünkü dünyanın gerçeklerini görmek bakımından uzun boylu araştırma yapmaya lü
zum yok. Herkesin bildiği bu gerçeği, İngiliz Başbakanı Majör'un, 2 Mayıs 1993 'te, Dışişleri 
ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Douglas Hurt'a, yazmış olduğu mek
tuptaki cümlelerinden, bu gerçeği açıkça görmek mümkündür. Dünya olaylarının içyüzünü gös
termek bakımından, hepimizin ders ve ışık alması bakımından çok büyük önemi haiz olduğu 
için, bu mektubun içerisindeki birkaç cümle üzerinde ehemmiyetle durmakta yarar görüyorum. 
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Ne diyor tngiliz Başbakanı, kendi Bakanına? "Sen, 'Bosna'da birtakım katliamlar var 
vesaire' diye çatlak ses çıkarıyorsun; bunları biz bilerek yapıyoruz! Kendine gel, kabine disipli
nine uy, ben ne söylüyorsam onu yap." Mektubun özü bu. 

Ne yapması lazımmış? Şu zihniyete inanması lazımmış : "Bosna-Hersek'teki Müslüman
ların, hem şimdi hem de gelecekte, askerî malzemeyle silahlandırılmasını ve askerî eğitim yar
dımında bulunulmasını kabul etmiyoruz. Bundan daha çok önemlisi, aynı yardımları tslam 
ülkelerindeki tslamî gruplar tarafından Müslümanlara yapılmasının başarısız olmasından da 
emin olmak isteriz. Olayların nihaî neticesinde meydana gelecek olan Bosna'nın bölünmesi 
ve Avrupa'nın içinde kabul edilemeyecek muhtemel bir tslam devleti olarak yok olup gitmesi
ne kadar bu politika böyle devam edecektir. Ne pahasına olursa olsun, Müslüman sayılan hiç
bir devletin tabiî ki, özellikle de Türkiye'nin, bu bölgede Baü'nın politikalarına müdahale et
memesinden emin olmalıyız. Onun içindir ki, Bosna-Hersek artık istikrarlı bir devlet olmak
tan çıkıp, Müslüman halkı tamamıyla topraklarından darmadağın oluncaya kadar, Müslüman
lara yapılacak olan yardımların önlenebilmesi için, Vance-Ovven barış görüşmelerine göz bo-
yamasıyla devam etmek bir zorunluluktur. 

Bu politikanın zor bir politika olmasına, rağmen, dışişlerinde ve silahlı kuvvetlerdeki po
litika üreticilerinin bu yolda gitmelerinde ısrar ediyorum. Çünkü, bu, aslında bir real-politiktir, 
vazgeçilmez bir politikadır. Aynı zamanda bu politika, değer sistemi, Hristiyan medeniyeti ve 
ahlakı üzerinde kurulu olarak kalması gereken istikrarlı bir Avrupa'nın çıkarlarına en uygun
dur. Aynı görüşleri bütün Avrupa ve Amerikan hükümetlerinin de paylaştığını sizlere bildir
meliyim. 

O yüzden, bölge Müslümanlarının kurtarılması veya Müslümanlara uygulanan ambargo
nun kaldırılması için hiçbir müdahalede bulunmayacağız. Avrupa'daki Müslümanlara, yeni dün
ya düzeni içindeki dünya görüşümüze karşı çıkamayacakları gösterilmelidir. Yine, dünyanın, 
sözde islam ülkelerinin, Bosna-Hersek Müslümanlarının yok olup gitmesi karşısında bir şey 
yapamayacaklarının ve 15.1.1993 tarihinde tslam Konferansı örgütünün yaptığı çağrılan uy
gulayamayacaklarını, eğer Batı dünyası, Bosna Müslümanlarını kurtarmak istemezse, bu Müs
lüman ülkelerin tamamıyla bize karşı çıkmada güçsüz olduklarını göstermek gerekiyor. Çün
kü, bu müslüman ülkelerin hükümetlerini biz kontrol ediyoruz." Bu sözü, tngiliz Başbakanı 
Majör söylüyor ve de bu söz üzerine, bakıyoruz, bugünkü gazetelerde, Sayın Başbakanı, daha 
şimdiden, Clinton, özel bir destekleme kampanyasıyla desteklemeye başlamıştır. • 

İşte Batı'nın işyüzü, işte dünya olaylarının bugünkü hale gelmesinin temel sebebi... tşte 
bu sebepten dolayıdır ki, NATO, düşman rengini, kırmızı yerine yeşile çevirmiştir. Birleşmiş 
Milletler, tslam düşmanı Butros Gali'yi Genel sekreterliğe getirmiş, AGÎK ve diğer kuruluşlar, 
bu tek kutbun emrine sokulmuştur. Müslüman ülkeler bölünmüş, hepsi tehdit altına alınmış, 
ABD hepsinin yönetimiyle yakinen ilgilenmekte, hepsine emirlerini kabul ettirmek için her türlü 
çareye başvurmaktadır ve bunun için Irak, İsrail karşısında bir güç olmasın diye tamamen tah
rip edilmiştir, ambargolar kaldırılmıyor, 50 bin çocuk ölmüş, ameliyatlar narkozsuz yapılıyor, 
her altı ayda bir, haksız bir şekilde, yeniden füzelerle bombardıman ediliyor, çoluk çocuk, yaş
lı, kadın, hunhar bir şekilde, canice öldürülüyor... 

Libya'ya ambargo konmuş, Bosna'da 200 bin Müslüman şehit edilmiş, 2 milyon Müslü
man yurdundan edilmiş, 50 bin hanıma insanlık dışı hunharca tecavüzler yapılmıştır. 
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Azerbaycan'da, Ermeniler, Karabağ'ı tamamen işgal etmişler, Azerî topraklarına saldırı
yorlar, binlerce Müslüman şehit ediliyor; Abhazya'da, ŞeVardnadze Müslümanları katlediyor; 
Kıbrıs'ın Bosna'ya döndürülmesi için her türlü bgskı yürütülüyor; Filistin'de insanlık dışı zu
lümler artarak devam ediyor; Cezayir'de ihtilal yaptırılmış, halkın kendi yönetimini kendisinin 
seçmesine mani olunuyor; Somali'de, ABD, Afrika'da üs kursun diye, Somali petrollerini ra
hat sömürsün diye Müslümanlar imha ediliyor, Müslüman ülkelerin hiçbirinin modern silah 
yapmasına izin verilmiyor ve bu arada, nükleer silah yapmaları kesinlikle kontrol altına alın
mıştır. Daha dün, tekrar, Türkiye'den talep ediyor Amerilca : "Sakın ha! İran'a gıdadan başka 
bir şey satmayacaksın" 

Şu dünyanın haline bakın, nereye gelmiş bulunuyoruz! İşte, bütün bu zulümler, istiklal 
Marşımızın yazarı Mehmet Akif'in çok haklı bir teşhisiyle orta yere koyduğu gibi, tek dişi kal
mış canavarın, yeryüzünü ne hale getirdiğini göstermektedir. Etrafımız yangılarla dolmuştur. 

Bütün bunlar cayır cayır yanarken bu planlar yürütülürken, Türkiye'nin içinde durumu
muz nedir? Yurdurnuzda, her şeyden evvel, maalesef, teröı' alevlenmiş durumdadır, yurt içini 
ve yurt dışını sarmıştır, ciddî hiçbir tedbir ve inisiyatif yoktur. 

Bu Hükümet kurulurken, Batı ülkelerindeki elçiliklerimiz bombalanmış, Antalya'da tu
ristler bombalanmış, öldürülmüş, Çarşamba günü Mecliste bu Hükümetin Programı okunur
ken, 8 ilde toplam 25 kişinin ölümüne sebep olan korkunç bir terör, bütün güneydoğu, Erzu
rum, Mersin, Adana bölgelerini alev alev kasıp kavurmuştur. İşte, bulunduğumuz noktayı şu 
gazetenin kupürü ne kadar veciz bir şekilde gösteriyor : "Alev, alev, alev; kan ve gözyaşı".., 

Yıllardan beri devam eden terör yüzünden Güneydoğu Anadolumuzun yarısı göç etmiş; 
böylece ülke feci bir noktaya gelmiştir. 

Dış politikada ise, tam teslimiyetçi ve sadece emirleri bekleyen, hiçbir ciddî çalışma yap
madan boş laf üreten bir dış politika tatbikatıyla, Bosna, Azerbaycan ve Kıbrıs'ta büyük mağ
lubiyetlere uğranmış, sadece Batı arzu ve planlarına âlet olunmuş ve yardım edilmiş, Ermenis
tan'a buğday ve elektrik verilmiştir. 

Ekonomik durum fecidir... Her yönüyle ekonomi daha da perişan bir hale gelmiştir. 2 yıl
da işsizlik artmış; 9 milyon işsiz, çaresizlik ve açlık içinde inlemektedir. Yatırım yapılmamakta
dır; yeni iş sahaları meydana gelmemektedir; tam tersine, büyük çapta işten çıkarmalar sür
mektedir. 

TİSK araştırmalarına göre, geçen yıl büyük işletmelerde 393 bin kişi çalışırken, bu miktar 
şimdi 344 bine inmiştir. 

Yüksekokul diploması alanların yüzde 30'u işsizdir. ' 
Enflasyon, geçim sıkıntısı, işçi; köylü, memur ve esnafımızı kıvrandırmaktadır, ezmektedir... 
Bakınız, bu Hükümet, "ben eski Hükümetin devamıyım" diyor; sadece şu 600 gün önce

siyle, bugünkü fiyatları bir mukayase edelim, ülke nereden nereye gelmiş, görelim: Ekmek 500 
liradan 2 000 liraya çıktı, hayvan yemi 32 bin liradan 95 000 liraya çıktı, tüp gaz 25 bin liradan 
70 bin liraya çıktı, benzin 2 500 liradan 7 100 liraya çıktı, Amerikan Doları 4 bin liradan 11 000 
liraya çıktı. 

Sadece 600 günde, 16 ayda, bu ne feci bir gidişattır! 
1993 yılında enflasyon, 1992'den de daha beter haldedir. Son ilan edilmiş olan mayıs ayı

nın enflasyonu, geçen yılın mayıs ayı enflasyonun tam 4 katıdır. 
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Diğer yandan, devlet âdeta iflas etmiş durumdadır; dolayısıyla, bu Hükümet, sanki bir 
iflas masası memuru, bir tasfiye memuru durumundadır. Çünkü, işte halimiz ortada... Bütçe 
açığına bakacak olursak, Mayıs 1993 ayında gelirler 113,5 trilyon, harcamalar 160 trilyon, açık 
46,5 trilyon... Şu hale balanız!... Aylık gelir-gider açığı budur...-Zaten, bütçe açığı olarak, yıl 
sonunda, bu rakamlar açıkça göstermektedir ki, bizim, bütçe üzerinde yaptığımız konuşmada 
belirttiğimiz gibi, en aşağı 120 trilyonu bulacaktır. 

Ülkede yatırım diye bir şey kalmamıştır. 1993 yılında, zaten, yatırımlara sembolik olarak 
47 trilyon konmuştu, beş aylık yatırım ise 14 trilyonu bulmamıştır. Bu sebepten dolayıdır ki, 
yatırım diye gösterilen bu 14 trilyonun da, aslında carî masraflara harcandığı dikkate alınacak 
olursa, devlet yatırımları durmuştur. . 

Borçlara gelince : Görüldüğü gibi, Türkiye'nin dış borcu 60 milyar doları bulmuştur ve 
Türkiye, dünya ülkeleri arasında kredite riski sıralamasında 37 nci sıradan 44 üncü sıraya düş
tüğü için, dünya ülkelerinden borç alırken, faiz liborunun 2,5 puan üzerinde ancak borçlan
maktadır; çünkü, risk nispeti artmıştır. 

İç ve dış borçların toplamı bir araya geldiği zaman, dış borç 660 trilyon, 1993 yılı sonunda 
iç borç 350 trilyondur. Bu ne yapıyor? 1 010 trilyon yapıyor. 

Bir kısım arkadaşlarımız hatırlayacaktır; bendeniz 1976 yılında Mecliste konuşurken, bi
zim ağır sanayi hamlemizde, beş yılda üretim artışlarından bahsederken, ilk defa "trilyon" 
lafım konuşmuştum; o günkü zabıtlar incelenirse görülür; Meclisteki arkadaşlarımıza, "bu ke
limeyi dilinizi alıştırın" demiştim ve trilyonun, milyon kere milyon lira olduğunu da ifade et
miştim. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, aradan 17 yıl geçti, ülkemiz adına nasıl üzülenecek birhusustur ki, o gün, ben, ağır 
sanayi hamlesinin yatırımları dolayısıyla iftihar edilecek bir konuda "trilyon" sözünü Meclise 
takdim ederken, bugün, dış borçlar için "katrilyon" sözünü meclise takdim etmeye mecbur 
kalıyorum. Ne yazık ki, Türkiye'nin borçlarına, artık, lisanımız bile kâfi gelmiyor. (RP sırala
rından alkışlar) Katrilyon ne demek? Bin kere, milyon kere milyon... İşte başarı!.. (RP sırala
rından alkışlar) Sonsuz bir başarı(!) ne kadar iftihar etseniz azdır, borçları buraya getirdiniz!.. 
Bir katrilyon borç... Bu nedir? Bu, borcun ana parasıdır. Peki, bu borcun faizi nedir? İç para
nın faizi 200 trilyon, dış paranın faizi -enflasyonla beraber- 450 trilyon, toplam 650 trilyon 
ediyor, iç ve dış borç faizi. Bu ne demek? Bütçenin 2 katı, devletin yıllık toplam gelirinin 2,5. 
katı, bir yılda faiz ödeyeceksin demektir. Hâlâ bunun iflas olduğunu fark etmiyorsanız, ne za
man uyanacaksınız! Ne ifade ediyor bu rakamlar?! (RP sıralarından alkışlar) 

Sİz, bu rakamları, bu feci istikamete doğru götürürken, biz, size, 16 aydır "iflas ediyorsu
nuz, iflas ediyorsunuz, bu iflastır" dedik durduk; şimdi de tasfiye masası kuruluyor... Görü
yorsunuz ki, gerçekler, maalesef çok acı bir istikamette gitmektedir. 

İthalat ve ihracat da feci bir durumdadır. Nitekim, Türkiye'nin Ocak-Nisan 1993 döne
mindeki ithalat ve ihracat açığı 4 milyar dolara yaklaşmıştır. 

Bu, bir yıllık açık olarak 11,5 milyar dolarlık bir açıktır ki, turizm ve işçi dövizleriyle bu
nun kapanması mümkün değildir. Bu felaket, IMF reçetelerinden meydana gelmektedir; çün
kü, IMF'nin kendi kuruluş kanununa, "uluslararası ticareti kısan döviz ve ithalat tahditleri
nin kaldırılmasına hizmet etmek" adlı bir madde konmuş ve bununla herkese müdahale edi
yor "ben görevimi yapıyorum" diyor; böylece, küçüklerin, büyükler tarafından ezilmesine yar
dımcı oluyor. 
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öbür taraftan, kamu borçlanma gereği, Türkiye'nin en büyük yarası haline gelmiştir. 1992 
yılında bunun yüzde 9'a indirileceği beyan edilmişti; halbuki, bu miktarlar korkunç bir şekilde 
artmaktadır. 

Bakınız, "1993 yılında bunu, gayri safî millî hâsılanın yüzde 4'üne indireceğiz'' diye iddia 
ederek ortaya çıkan bu Hükümet, durumun şu olduğunu görmüştür : Bütçe açığı 120 trilyon
dur gerçekte, fonlar, 60 trilyonluk fon, İçendi maksatlarının dışında bütçede kullanılıyor. Bu 
fonlar, eğer o maksatlarla ilgisi yoksa, ortadan kaldırılmalıdır. Niçin kullanılıyor? Bütçe açı
ğından dolayı. 120 trilyon, bütçenin açığı; 60 trilyon, fonların maksadında kullanamamasın
dan dolayı açık, KİT'lerin açığı da 70 trilyon... Bunları topladığımız zaman 250 trilyonluk bir 
açık, borç, ihtiyaç, para ihtiyacı... Peki, gayri safî millî hâsıla ne kadar? 1 200 trilyon. Nispet 
ettiğimiz zaman ne yapıyor? Yüzde 20'nin üstüne çıkıyor. Hani bu yüzde 4'e inecekti?!. Gayri 
Safî MilK hâsılanın yüzde 20'sinin üzerindedir, kamu borçlanma gereksinimi. 

Döviz rezervlerine gelince: Merkez Bankasının rezervi 6,9 milyar gözüküyor; toplam re
zerv 17 milyar gözüküyor ama, bunların tamamen sıcak dövizden ibaret olduğunu hepimiz 
biliyoruz. 

Sıcak döviz ne demek? Dış.güçler, bizi daha çok sömürmek için dışarıdan dolar getiriyor, 
Türk parasına çevirip, büyük faizlerle bizi sömürüyor, sonra dolara çevirip, dolar bazında elde 
ettikleri istifadelerini, yılık yüzde 20'ye getiriyorlar. Bu sebepten dolayıdır ki, herhangi bir tedbir, 
bütün bu dolarları kaçıracaktır. Onun için, sakın ha, Türldye'nin Sağlam bir döviz rezervi var 
diye kimse kendisini aldatmasın. Bu, bir aldatmacadır, fevkalade tehlikeli bir oyundur, en kısa 
zamanda bunlar kaçar ve zaten burada durduğu müddetçe de yaptıkları iş, sömürüden başka 
bir şey değildir. İşte ekonominin hali... 

Şu bizim halimize de bakın!.. Ekonomiyi iki yılda bu hale getiren, başmimara(!) "Şimdi 
al, bunları, daha rahat, daha geniş bir şekilde yap" diyor. 

Allah'a şükür ki, tahrip edecek bir şey kalmadı, sadece tavsiye yapabilecek; o da, Hükü
met Programını zaten buna göre hazırlamış!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Ülkenin ekonomi dışındaki halleri, sağlık hizmetlerinin perişanlığı, Türkiye'deki büyük 
uzman doktor "açığı, yatak sayısı açığı... Bunların teferruatına girecek değilim; ama hepsi yü
rekler acısıdır. 

Yine ülkemizde eğitim noksanlığı var... Ülkemizde 50 bin ilkokul var; ama 27 bin yerde 
ilkokul yok. öğretmensizlikten 1 000'den fazla okul kapanmış. 

Yükseköğrenime 1992'de başvuranlar 876 bin kişi olmuş: ancak, 260 bin kişi alınmış, 616 
bin kişi açıkta kalıyor... Üniversite mezunlarının yüzde 30'u da zaten işsiz. 

Çevre kirlenmesi, sanayideki durumumuz, köylerimizin bakımsızlığı, içmesuyu, yolları
nın ypkluğu, nasıl perişan bir halde olduğumuzu gösteriyor. 

Şu Türkiye'nin haline bakın! Sözde çağ atladık... Nüfusun yansı köyde yaşıyor; köy yol
ları 308 bin kilometredir. Bu yolların yüzde 7'si olan asfatlı kısmı, 23 bin kilometredir. 73 bin 
kilometresi tesviyeli/ 52 bin kilometresi, hamdır. Bu yollar, toz-toprak içerisinde, nüfusun ya
rısını mahvediyor. 

İçme suyu yeterli olan yerleşim yeri sayısı 49 bindir. 10 590 yerleşim yerinin yetersiz suyu 
var, 20 bin yerleşim yerinin de hiçbir suyu yok. 

Millî harp sanayiine gelince : Bizzat dış ülkelerde neşredilen resmî raporların bildirdiği 
gibi, Türkiye, kendi ordusunun silah ihtiyacının yüzde 94'ünü dışarıdan temin ediyor. Bu 
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rakam, Fransa'da yüzde 2, İngiltere'de yüzde 8, Yunanistan'da yüzde 52. Bize gelince, Major'-
un mektubunda söylediği sebepten dolayı, yüzde 94. Böylece, ordumuzun silah ihtiyaçları ye
terince karşılanamıyor; etrafımızdaki tehditler karşısında caydırıcılık gücümüzü kaybediyoruz. 

Felaket büyüktür. Evet, bu Başbakanın söylediği bir tek doğru söz var: "Kaybedecek bir 
tek dakikamız yoktur". Size arz ettiğim bütün bu tablolar, işte bunu gösteriyor. 

Adalet mekanizmamız, asla gerekli adaleti tevzi edemiyor. Bir çok yerde, rüşvet, iltimas, 
vurgun* soygun yürüyor. Millet, temiz bir topluma hasret kalmış durumdadır. 

Dış politikada ise, görüldüğü gibi, sadece dışarıya bağımlılık sürdürülmektedir ve böyle
ce, demin tarif ettiğim şekilde, bütün millî meselelerde kayba ve felakete uğramış durumdayız. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, biz ne yapıyoruz? Hal ve gerçek böyleyken, biz, iki yıl
dan beri, bütün bunlan daha da ağırlaştıran bir yönetime, hatta bunların mimarlarından biri
sine, "buyurun bu tahribatı daha fazla yapın" diyoruz, sanki, bu denemeleri yapacak imkânı
mız, lüksümüz varmış gibi!.. 

önce, rahmetli ÖzaPın vefatından bugüne kadar 2,5 ay kaybettik. Bu, Türkiye için çok 
büyük bir İcayıptır. Hemen bu adımların ciddî bir şekilde atılması lazım gelirdi. Sonra bunun 
erbaşından ne yapıldı? Görüldüğü gibi, üç tane gazetenin, üç tane televizyonun çaldığı sihirli 
flütle yeni bir Başbakan ürettik! Bu Başbakan, "Bütün dünyayı fethederim" edasıyla ortaya 
çıktı ve görseniz, havalar, tafralar!.. Halbuki şu büyük meseleler karşısında... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kıskanıyor musunuz?! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hayır, kıskanmıyorum; bunları çok samimi olarak 

söylüyorum; memleketimi, milletimi sevdiğim için söylüyorum. 
Böyle bir facia karşısında, "ben her şeyi fethederim" diye tek başına ortaya çıkmak, sa-

dses tecrübesizliktir. Uyarmak istiyorum, "kendinize gelin" diyorum. Ne yapıyorsunuz siz Al
lah aşkına! Bakınız, böyle bir Başbakanın her şeyden evvel mütevazı olması lazım gelirdi. Ne
dir bu tafra böyle?! Nedir bu hal?!. "Siz hele beni salıdan sonra görün... "Göreceğiz baka
lım!.. Salıyı da, çarşambayı da göreceğiz... Zaten, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur!.. 
(RP sıralarından alkışlar) 

öbür taraftan, şu Hükümet nasıl kuruldu, bir düşünün!.. Bir insan, gelmiş partisi, kendi
sini genel başkan seçmiş, önce "ne yapacağız arkadaşlar?" diye MKYK'nda enine boyuna 
bir istişare yapardı, sonra grubuna gelirdi... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Her şey yapıldı... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sen bize karışma, Hükümet burada. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ben, söyleyeceklerimi söyleyeceğim. 
... grubuyla bir istişarede bulunurdu. Daha programı bile dağıtmadan, "haydi oy verin, 

yoksa bunun arkasından seçim gelir" gibi metotlarla Türkiye'nin meseleleri çözülmez. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sen kendine bak! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Öbür taraftan, "Çoğulcu demokrasi" diyoruz. 

Tecrübeli bir insan, bütün partilerle ayrı ayrı temas eder; hepsinin tekliflerini, tavsiyelerini alır, 
onların desteğini temin etmeye çalışır. 

Şimdi göreceksiniz, iki gün sonra "terör devletin işidir, gelin uzlaşalım" diye başlayacak 
seslenmeye; "efendim, enflasyon devletin işidir, gelin uzlaşalım" diyecek. 

Halbuki daha ilk davranışıyla bütün bu köprüleri atıyor, bu davranışıyla kendine en bü
yük kötülüğü yapıyor. Niçin? Tecrübesiz. Bir şey yaparım zannediyor. İki senedir yaptığı za-
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ten ortada!., işte, zaten ortada, rakamlarla da gösterdik... (RP sıralarından alkışlar) Bu, ço
cukça bir hareket... 

Muhterem arkadaşlarım, içimizden irisi çocuk(!) olabilir; ama biz Türkiye Büyük Millet 
Meclisiyiz; bunun asıl mesulü biziz. (RP sıralarından alkışlar) Bunları konuşmak, bunlara sa
hip olmak bizim görevimizdir. Onun için, bugün yaptığımız konuşmalar çok önemlidir; tarihî 
bir dönemde, fevkalade ciddî, fevkalade önemli bir konunun görüşmeleridir. Hayatî ehemmi
yeti haiz bir konuyu görüşüyoruz. 

Bakınız, "Türkiye'nin meselelerini biliyorum" edasıyla hiçbir şey hallolmaz. Bunun için 
yanlış bir yolda gidilmektedir. Böyle davrandı da ne oldu? Hemen daha baştan tökezlemeye, 
acı ikazlar almaya, başını taşlara vurmaya başladı. "Efendim, 133'ü hemen çıkaracağım" de
di, geldi, çıkaramadı tek başına; hiçbir uzlaşma olmadı. Arkasından Grubuna geldi, ne oldu? 
182 kişilik Grubundan sadece 91 kişi... 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Hoca, sana ne bundan?! Bu bizim işimiz. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —• Bu, çok mühim birşey. Kendi Grubundan des

tek alamamış, tasvip alamamış bir program, bu Meclisten nasıl tasvip alacak? Şu hale bakınız 
siz!.. (DYP sıralarından gürültüler, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bir defa, kendi Grubu bile kabul etmiyor. (DYP 

sıralarından gürültüler) Bugün DYP'nin 182 milletvekili var... Demek ki, çoğunluğu bile kabul 
etmemiş. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen dinleyelim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi şu hale bakın : Rakamla konuşayım; 20 

Ekim 1991 seçimlerinde DYP yüzde 27 oy almıştı, SHP yüzde 20 küsur, toplam yüzde 48. Za
ten, milletin yarıdan fazlası, bu DYP-SHP topluluğuna oy vermemiş. Son yapılan seçim han
gisi? 1 Kasım 1992. Burada Refah Partisi yüzde 25 oy almış, DYP yüzde 14, SHP yüzde 18. 
Ne yapıyor? DYP ve SHP'nin şu andaki durumu? Üçte bir. Kendi Gruplarının da yarısı kabul 
etmiyor... Öyleyse, kesin bir hesap yapıldığı zaman, bu Hükümet taş çatlasa milletin yüzde 
14'ünün desteğine sahip, Meclisin de ancak dörtte birinin desteğine sahip! (RP sıralarından 
alkışlar) Milletin yüzde 85'i inanmıyor, istemiyor; Meclisin dörtte üçü inanmıyor, istemiyor. 
Demin size söylediğim şu tabloyu bir düşünün; bu tablonun içerisinde bir de şu "gücüm var" 
denilen güç ile, hangi devlerin karşısına çıkılıyor, bir düşünün! Böyle iken, "ben bunları yaparım" 
diye tek başına atılmak, elbettetecrübesizliktir, elbette çocukluktur. (RP sıralarından alkışlar) 

Daha ileriye gideyim size : Bir de üstelik bu Heyete bir program getirmiş. Peki, "yetkiniz 
kaç ay süreyle?" diyorsunuz; programda, "dengesizlikler kalkacak, şu olacak bu olacak..." 
laf çok... Bunları ne zamanda yapacaksınız?.. SHP'nin Başkanı zaten emekli(!) olmuş, "11 
Eylülde kongrem var" diyor. (ANAP ve RP sıralarından gülüşmeler, RP sıralarından alkışlar) 
"Ne haliniz varsa, başınızın çaresine bakın" diyor. 

DYP'nin 11 Kasımda kongresi var, yetkileri de iki ay... "Ne kadar yetkiniz var?" diyoruz; 
"iki ay." 

Bu nasıl iş Allah aşkına?! Bu ne cesaret?! Bu dev meselelerin, bu ejderhaların karşısın
da, ne Mecliste desteğiniz var ne millette desteğiniz var, ne de süreniz var! Ne cesaretle bu Hü
kümeti kuruyorsunuz Allah aşkına?! Bu ne tecrübesizlik bu ne tecrübesizlik!.. Her şeyden ev
vel, Türkiye'nin hali nedir, biz nereye gidiyoruz?! 
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Kim yapıyor bunu? Medya yapıyor, medya... Üç tane gazete, üç tane televizyon, bir sihirli 
flüt çalıyor, ülkenin bu büyük ciddî meseleleri, ağırbaşlı bir şekilde düşünülmeden, görüşül
meden, işte böyle yanlış bir istikamete doğru sürükleniyor. 

Sonra, "o medya bunu niçin yapıyor?" diye bir bakıyoruz; çünkü, Sayın Çiller, 7 Hazi
randa, medyaya 500 milyar lira teşvik veriyor, ertesi gün medya kendilerini methediyor... (RP 
sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 7 Haziranda parayı dağıtıyor, 8 Haziranda ayrılıyor, 10 
Haziranda da Genel Başkan seçiliyor. 

Şu ortak yaşama bakın, şu karşılıklı destekleşmeye bakın, şu Türkiye'de oynanan oyuna 
bakın! Her şey önümüzde... (RP sıralarından alkışlar) Meclis nerede, millet nerede, kendi par
tisi nerede, ortağı nerede?.. Hiçbir şey yok... Üç tane medyanın sihirli flütü Türkiye'yi almış 
sürüklüyor... 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Senin medya da yukarıda, orada. ' _ • 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Olmaz böyle şey. Çok daha büyük felaketlere 

düşmeden ayıkmak mecburiyetindeyiz. 
Şimdi, getirdikleri Hükümet Programına bakarsanız, iki yılda bütün yaptıkları ortaday

ken "her şeyi yeniden iki ay içinde tanzim edeceğiz" iddiasıyla ortaya çıkmışlar! 
Bu program karşısında söylenecek en güzel söz, Ziya Paşa'nın sözüdür; "Onlar ki laf ile 

verirler dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde." (RP sıraların, "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Bu kelimelerin ne manaya geldiğini bilmeyenler, öğrensin; çünkü, ne yazık ki, acı ger
çek, ancak bu kelimelerle ifade edilebiliyor!.. 

Muhterem arkadaşlarım, zaten bir üç ay kaybettik; bir üç ay daha böyle kaybedersek çok 
yazık olur. 

Hemen belirteyim ki, bizim üzerinde durduğumuz husus, cinsiyet değildir, zihniyettir. Ha
nımlar da memlekete, millete hayırlı hizmetler yapabilirler. Bizim, Refah Partisi olarak, bu mil
letin, sırtında mermi taşıyan, düşmana göğüs geren Nene Hatun'Ianna, Kara Fatmalanna minnet 
ve şükran borcumuz vardır. (RP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Ancak, şu edebiyata 
hiçbir zaman aldanmayız, kimse de aldanmasın : "Satı Kadın'ın Yüce Meclise girişinden Baş
bakanlığa uzanan bir çizgide, Türkiye'nin siyasal ve sosyal erdemi ve başarısı da yansımalctaymış." 

Pöh pöh pöh!.. Cümleye bakın, şu hale bakın!.. (RP sıralarından alkışlar) 
, Ne güzel mantık bu yahu! Bütün bu kadar perişan olmuş müessesenin başına birer hanım 

koyalım, bitti, iş düzelsin! Nasıl sihirbazsınız siz böyle!.. 
Bu bakımdan, biz, asla, bunun hanım mı, erkek mi olduğuna bakmayız, zihniyetine ba

karız. Zihniyet olarak ne görüyoruz? tki yıldan beri ekonomiyi perişan eden, dışarıya bağlılı
ğın simgesi olan bu zihniyetle Türkiye'nin hiçbir meselesi çözülemez. Biz, lider ülke Türkiye'yi 
kadın ve erkeğiyle birlikte kuracağız. Ondan dolayıdır ki, tenkitlerimiz asla cinsiyetle ilgili de
ğildir, zihniyetle ilgilidir. 

Bu hanım kimdir? Bilindiği gibi, Robert Kolejde okumuş, Amerika'da 8 yıl kalmış, on
dan sonra dönmüş, DYP'de vitrin değişikliği tazyikleri karşısında, fırsat bulmuş, ekonomik 
konuların sorumlusu olmuş, 600 günde Türkiye'yi bu noktaya getirmiş. 

Görünen gerçekler bunlar... Peki, görünmeyen gerçekler ne? Bunları da bütün basında 
çıkan yazılardan görmek, tahmin etmek mümkündür. Şimdi bu hanım, 1980'Ii yıllarda özal 
politikasının, Amerika'ya gönderilmesinde Elizabeth Sheldon, buradaki elçilikteki bir hanı
mın dostu, bütün raporları değiştirtiyor. Onun için de, elçi "sen artık kripto yazmayacaksın" 
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diyor Elisabeth Sheldon'a. 1986 yılında Amerilcan Dışişleri Bakanlığının tstahbarat ve Analiz
ler Dairesi, nedense bu hanımefendiyi çağırıyor "bize Türkiye hakkında bilgi verin" diyor. Ha
nımefendinin, oradaki yetkililer önünde yaptığı konuşma şu -hem de ağlayarak sene 1986... 
Bakınız, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ne diyor- "Ordada, Bakanlığın Türkiye bölümünden so
rumlu, yetkililer vardı. Çiller, Türkiye ile ilgili son derece yararlı değerlendirmeler yaptı; hatta 
bir keresinde, Türkiye'deki aşırı tslâmî akımlar konusunda konuşurken gözyaşlarını tutamadı. 
Çiller, tslam köktenciliğinin Türkiye için büyük bir sorun olduğunu ve ABD'nin bu konuda 
Türkiye'ye tüm desteğini vermesi gerektiğini söyledi. Toplantıya katılanlar, Çiller'in sözünden 
son derece etkilendiler.'' 

öbür taraftan, Sayın Çiller, geçen yıl Avrupa seyahati yapıyor, Avrupa'da Der Spiegel Ga
zetesi, kendi seyahati esnasında söylediği şeyleri açık bir şekilde dile getiriyor... Ne demiş ora
da, şubat ayı içerisinde, DYP-SHP Hükümetinin ekonomi bakanı? "AT'a girmek ve Türkiye'
ye Almanya'nın yardımını sağlamak için Almanya'ya gelen Çiller Almanya'dan"ve diğer Batı 
ülkelerinden, Türkiye'de gelişmekte olan tslam Fundamentalizmine karşı yardım istedi. Türki
ye'de gelişen tslam Fundamentalizminin püskürtülmesi için Almanya ve diğer Batı ülkelerinin 
yardımına, Ankara Hükümetinin İslama karşı olan politikasını korumak, tslâmî gelişmeleri 
durdurmak için Türkiye'yi bir koruma kemeriyle korumaları gerekir." Söylediği budur. 

Eskiden beri, bu Hanımefendi CIA'ya rapor veriyormuş. Nereden öğreniyoruz bunu? İş
te, son günlerde gazetelerde yapılan açıklamaları görüyorsunuz. Ne çıktı orta yere? Bir iddia 
çıktı: Sayın Çiller, 23.4.1973'te Amerikan vatandaşı olmak için müracaat etmiş. Bu müracaa
tın altında referans olarak ne diyor? Türkiye'nin Amerikalı Dostları Derneği, Türk-Amerikan 
tş Adamları Derneği, IMF Finansal Stratejik Programlama Dairesi, Amerika Dış Politika Pren
sipleri Uluslararası Araştırma Dairesi, ABD Millî Savunma bilgi verileri, FBI bilgi işlem kayıt
ları, CIA Yabancılar İstihbarat Birimi... Vatandaşlığa kabul tarihi -yapılan iddiayı söylüyorum-
1.7.1979. 

Şimdi, buna karşı ne buyuruluyor? (DYP sıralarından ''gazete haberi'* sesleri) "Ben mü
racaat etmedim, onlar teklif etti" diyor. Haydaa!.. Amerika kime vatandaşlık teklif eder Al
lah aşkına! (RP sıralarından alkışlar) Ifâni, bu vatandaşlık işleri, dış ülkelerde nasıl cereyan 
eder, bilmez miyiz?! 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Sana da mı yapıyor?. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Herkes bir form doldurur müracaat eder. Hiç

bir yönetim "gel de benim vatandaşım ol" demez. Böyle şey mi olur?! 
Şimdi bakınız, ilk önce, işte "ikisinin arasında tercih yaptım ve Türk vatandaşlığını tercih 

ettim" diyordu. Bu vesikalar ortaya çıkınca, "ben vatandaş olmadım" diyor. 
Bu kadar önemli bir itham, böyle bir cümleyle geçiştirîlemez. Böyle şey mi olur? Neden 

geçiştirilemez? Çünkü, Amerikan vatandaşı olmak için, mutlaka Amerika'da yemin etmek la
zım gelir. Amerikan vatandaşı olmak için yapılmış olan yeminde ise, Amerika'ya bağlılık şart 
koşulmuştur. Böyle, Amerika'ya bağlılık üzerine yemin eden bir insan, nasıl Türkiye'nin Baş
bakanı olur?! (RP sıralarından alkışlar).Onun için, bu ithamın "olmadım" diyerek ve hatta. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çok ayıp, çok ayıp!.. (DYP sıralarından gürültüler) 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, şüphe uyandıran bir şey de şudur... (DYP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar... 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ne var, çifte vatandaşlıkta bir mahzur mu var? 
Tabiî, eğer Amerikan menfaatlanm koruyacağına bir insan yemin etmişse, elbette çok büyük 
mahzuru var. Bundan büyük mahzur mu olur?! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Bunun için, her şeyden önce, 60 milyonun inanacağı şekilde bunun ispat edilmesi gerekir. Ba
kınız, vaktiyle bir kimse hakkında... (DYP sıralarından gürültüler) 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — İspat et, varsa? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Nasıl ispat edecek? Bir misal olarak söylüyo

rum : Vaktiyle bir kimseye "Siz Masonsunuz" dediler, gitti, Mason locasından "Ben Mason 
değilim" diye kâğıt getirdi... 

Kendisine tavsiye ediyorum, bu da Amerika'dan "Amerikan vatandaşı değildir, bizde böyle 
bir vatandaş yoktur" diye bir kâğıt getirsin. (RP sıralarından alkışlar) 

Geçen yıl, Dünya Bankası Avrupa Sorumlusuyla yapmış olduğu görüşmede aynen şunlar 
cereyan ediyor... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hocam sana yakışmaz, bir de Müslüman geçiniyorsun! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Thalvvitz görüşmesinde ne diyor? Thahvitz ken

disine diyor ki : "Bak, bizim bankada size hizmet etmek isteyen bir ekip var -tabiî, onların 
bu hizmeti ne maksatla yaptıklarını çok iyi biliriz- ama, ne yapalım ki, size daha fazla borç 
veremiyoruz. Bunun için siz KİT'leri satmalısınız, bütçeyi küçültmelisiniz, ücretleri düşük tut
malısınız." Sayın Çiller ne cevap veriyor? "Sizinle aynı görüşteyim. Memura, enflasyonun al
tında para veriyoruz -gizli tutanaktan- KİT'leri satacağız, çabuk olmuyor; devleti küçülteceğiz" 
Bir de bakıyoruz ki, geçen yıl Thalwitz'e verilen sözler, şimdi önümüze Hükümet Programı 
olmuş, gelmiş!.. Şu hale bakın!.. Programın özü de aynen bundan ibarettir ve de üstelik DYP 
Kongresinde Sayın Çiller, "ezan, Kur'an" diyor, "bayrak*' diyor, "Müslüman Türkiye" diyor, 
"milliyetçiyim" diyor... 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Ne var bunda? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Biz canı gönülden temenni ediyoruz ki, Sayın 

Çiller'in Kongrede söyledikleri esas olsun, Amerika'lılara takıyye yapıyor olsun; temennimiz 
budur. (RP sıralarından alkışlar) Ortada bir takıyye var; ama, kime karşı, bize mi, Amerikalı
lara mı? Bunu zaman gösterecek. Bu program tersine işliyor yalnız, haber vereyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktaya işaret ettikten sonra, geliyorum, program diye önü
müze konulmuş olan belgeye. Hemen belirteyim ki, bu belge bir program değildir. Çünkü, bir 
programda, Türkiye'nin hangi meselesi, ne, niçin, ne zaman, nasıl, hangi imkânla halledilecek 
bunun belirtilmesi gerekir. Böyle bir vesikaya program denir. Şu önümüze getirilmiş olan vesi
kada ise, ne bir çözüm ne bir zaman, hiçbir şey yok ve sadece bir "cek, cak" edebiyatı, bun
dan önceki gibi... , 

Böyle bir programla hiçbir şeyin halledilmesi mümkün değildir, her şeyden evvel, buna, 
"program" demenin imkânı da yoktur. O halde görülüyor ki, bu Hükümetle eski Hükümet 
arasında hiçbir şey değişmemiştir, sadece cinsiyet değişikliği olmuştur! (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Müslümanlara yakışmaz, ayıp... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu Programın ana karakteri şudur : "Millet ne 

istiyor, milletin meselelerini nasıl çözeceğiz, millete nasıl hizmet edeceğiz?" 
Programı dikkatle okuyun, bunlar gözetilmiyor. Ya? Tam bir dış güdüm ve taklitçi zihni

yetle, dış güçlere, "biz, tam sizin istediğiniz gibi bir Hükümetiz. Gayemiz, her arzusunu 
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canla başla yerine getirmektir" mesajının verilmesi esas alınmış; bundan dolayı da, Program
da "cek, cak" var; ama, asıl önem verilen konular, dış güçlerin arzu ettiği konulardır. 

Bakınız, bu Program, kendi lisanı itibariyle de "cek-cak; olanaklı, olasılık, yaşamsal, ev
rensel, küresel, global" sözleriyle doldurulmuş, Amerikan aksanıyla yazılmış, tngilizceden ter
cüme bir Programa benziyor; SHP Türkçesinin Tansulaşmış bir ürünüdür!., tşte Program bu
dun (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Program, bir ilk 60 sayfa, bir de ikinci 60 sayfa olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 
tik 60 sayfada ne var? Heyecan var. Neyin heyecanı var? 3 şeyin: 

1. . Aman, PTT'yi, telekomüniskasyonu ayıralım, bunu götürelim dış güçlere verelim. Söy
lendiğine göre muhtemelen Thatcher'in oğluna verilecekmiş. 

2. Aman, bir yüksek sosyal ve ekonomik konsey kuralım. Herhalde bunun başına Sayın 
Yalım Erez getirilecek. 

3. Yap-işlet-devret, mega projeler : Yap-işlet-devret ne demek, Türkiye'deki tatbikatıyla? 
Ahh ah! Yüreğimiz lime limedir... Şu otoyolları yaptınız; bunu bir de Karayolları uzmanlarına 
sorun! Düz ovada virajlarla gidiyor! Niye? Projeyi kendi yapıyor, kontrolü kendisi yapıyor... 
Ne sahipsiz bir ülkeyiz!.. 

Ayrıca, getirdiğiniz elektrik santrallarının hepsi, yüzde 20 faizle döviz getirmektir. Elek
trik santralı yapmış, 1 000 kilovat üretiyor, 2 000 kilovat üzerinden para alıyor. Ah vaktim mü
sait olsa da,, size şu yap-işlet-devret tiyatrosunun^!) misallerini bir bir saysam. (RP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) İçinizde bu gerçekleri bilen var; kaldı ki, şimdi beni bütün mille
timiz dinliyor ve bütün bürokrasi dinliyor, "Yaşa Hoca, varol, Allah razı olsun, bizim de yüre
ğimiz yanıyor" diyorlar bana şimdi; çünkü gerçek bu. (RP sıralarından alkışlar) 

Bunu getirmek bir kahramanlıkmış! Niye? Elde bir şey yok ki!.. Halkın aldatılması, bir 
şey yapılması lazım; Buyur gel, yolu sen yap, santralı sen yap... Ne olacak? Yüzde 20-30 faizle 
bize borç ver. Parayı da o getiriyor. Hepsi hesaplanmış, yüzde 30 faizle borç almanın Türkçesi; 
"yap-işlet-devret" dediğiniz tatbikattaki acıklı hal bu. 

tşte, müflis ne yapıyor şimdi? İstikbalimizi de parselliyor, yapılan bu... Bugün elde bir 
şey kalmamış dışarıya verilecek; önümüzdeki 10 senede, 20 senede... Bu, modern Düyunu Umu
miyedir. Eskiden tütün ve pamuk verilirdi, üretim verilirdi; şimdi ülkenin bütün stratejik mese
leleri veriliyor. Böylece, modern Düyunu Umumiye, çok daha ağır şartlar altında ülkenin tah
ribi demektir. -

Bakınız, sayın Çiller ne diyor : "Eğer PTT olmasaydı, Hükümeti kurmazdım." önce, Ko
alisyon protokolünde PTT denmiyor; çünkü, SHP Grubunun koalisyona karar alması lazım, 
o karar alındıktan sonra bakıyorsunuz, Hükümet Programında PTT açık bir şekilde yazılmış... 

Muhterem arkadaşlarım, getirilen Programın esası budur.,Programın diğer özelliklerine 
geldiğimizde, bir bakıma bundan önceki Programın aynıdır; aynı şekilde cek-caklar, aynı cümleler 
pek çok yerde vardır, bundan önceki Program gibi, dış güdümlüdür, modern müstemlekecilik 
vardır, gayri samimi yazılmıştır. "Hile rejimini devam ettirecek, tahakkümü devam ettirecek, 
Müslümanlara baskıya devam edecek, bazı holdingleri koruyacak, tahribat yapacak." 

Bu temel meseleler, bu Programda da aynen yer almıştır. Bununla beraber, iki program 
mukayese edildiği zaman, arada önemli farklar da görülüyor. Bu farklar dikkatle incelendiği 
zaman, ne geçen Programda -hangi meseleyi nasıl çözeceğini bilmiyordu- ne de şimdi söylediği 
doğrudur. Böylece değiştirmiş. 
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Geçen sefer ne dedi bu? Geldi, "Efendim, ben KİT'leri ıslah edeceğim." Nasıl edeceksin? 
"önce özerkleştireceğim, TÖYÖK'ü kuracağım, bunları kârlı hale getireceğim." Şimdi gelmiş 
ne diyor? "Yok, bunları ıslah edemeyiz, aman aman, aman bir an evvel satalım; hele PTT'yi, 
Hükümeti kurmadan satalım." 

Ne oldu, hani bunları verimli hale getirecektiniz? "Yapamadık, beceremedik" Ama, ge
çen sefer böyle demiyordünuz. "Hemen yapacağız, edeceğiz" diyordunuz!.. 

Şu halinize bakın, aynada kendinizi size gösteriyorum, yaptığım iş bu... (RP sıralarından 
alkışlar) 

Keşke vaktim müsait olsa da size, geçen hükümet programında ne dediniz, bu sefer ne 
dediniz, bunların hepsini tespit ettim, size anlatsam. # 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, söz KİT'lere gelmişken, bakın KİT'leri ne hale getirdi
niz : Bu KİT'ler "tu kaka" oldu gitti. Halbuki, bundan önceki hükümetin programında, daha 
1989'a kadar KİT'lerin kâr ettiği yazılıydı... Niye?.. Çünkü, o zaman SHP'nin bir gücü vardı, 
bunları programa yazdırıyordu. Şimdi emekli olup iflas edince, KİT'lerin hepsi, "tu kaka" 
oldu gitti!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Geçen hükümet programında deniyordu ki: "KİT'ler, yakın vakte kadar kâr ediyor, bun
ları ıslah etmek lazım." ı • . 

İşte, KİT'lerin kâr tablosu elimde; iki senedir zarara sokulmuş. Neden?.. Bunlara özel ban
kalardan yüksek faizle kredi aldırıyor, o yüksek faizle zaraı*a sokuluyor. Niçin?.. Satılacak; al
mak isteyen şahinler, kuşlar bekliyor; hepsi zaten parsellenmiş. 

Sümerbank'ın haline bakın... Biz hükümetteyken Sümerbank'a kâr ettirdik. Sümerbank, 
yaptığı 40'a yakın yatırımı, kârıyla yaptı. İspir Ayakkabı Fabrikasını, Van Ayakkabı Fabrikası
nı, Oltu Ayakkabı Fabrikasını, İğdır İplik Fabrikalarını Sümerbank'ın kârlarıyla kurduk. Hal
buki, bu Sümerbank şimdi 6,3 trilyon lira faiz ödüyor... Nereye ödüyor bu faizi? özel banka
lara ödüyor bu faizi; 6,5 trilyon lira da zarar ediyor. Bu nasıl iş Allah, aşkına?! 

Biz özelleştirmeye karşı değiliz, ama mühim olan, bunların verimli çalışmasıdır; tahrip 
edilip, faize mahsuben yok edilmesi değildir. Bu, büyük bir, tahribattır ve eğer bu Hükümet 
Programında yazılanlar tatbik edilirse, bu ihanet olur ve de bu Meclisin aritmetiği yarın deği
şir. Bunları hatırlatmak vazifemiz. Kimin malını kime satıyorsunuz! Thatcher'in oğlundan bi
ze, ne?! Bizim köylümüzün ayakkabısı yok!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Peki, ne olacak? Kim verimli çalıştırıyorsa kiraya ver. Haaa, bunlar verimli bir şekilde 
çalışıyor, kâr ediyor; buna rağmen daha faydalı bir yatırım yapacaksan, tabiî satarsın; yeni, 
teknoloji getireceksen, başka bir işte öncülük veya teşvik yapacaksan, tabiî satarsın. 

Bunlar ne yapıyor şimdi; misal olarak söyleyeyim : Bilmem hangi montaj fabrikası -ismini 
söylemeyeceğim- bilmem hangi holdinge 70 milyar liraya veriliyor: geçen sene 60 milyar lira 
verene verilmiyor. Halbuki, bu montaj fabrikasının arazisi 700 milyar lira... Mesela, Konya'da 
TÜMOSAN'ın Umum Müdürü, "Bana 40 milyar verin, ben size kâr ettireyim" diyor; buna 
verilmiyor. Niçin?.. Bekleyen bir şahin var, ona verilecek. 

Hükümet Programını dikkatle inceleyin. Bunu satacakmış da, KİT'lerden aldığı parayla 
sanayii teşvik edepekmiş... Bak, bak, bak, şu oyuna bak sen şimdi! (x) holdingine 100 milyar 
lira teşvik verecek... 40 milyarla, işçisi çıkarılmış, borçları alınmış bir TÜMOSAN satılacak 
-misal olarak söylüyorum, arazisi trilyon yapar- bunlar bu araziyi parselleyip bina yapacaklar. 
Onun için, en azından, etmeyin eylemeyin, bunları kime satacaksınız, bu satın alacak olan on 
senede ne yapacaksa, projesini getirsin. Bunu fabrika olarak mı muhafaza edecek, geliştire-
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cek mi, yoksa yok edip arsa halinde mi satacak? Yazık günah değil mi, bu tesisler ne emeklerle 
kuruldu! (RP sıralarından alkışlar) , 

Hükümet Programının diğer bir özelliği de şudur : Gayet dikkatli bir şekilde yazılmış; 
bir yandan da Demirel'e ağır suçlamalar yapılıyor. Yeni Programdan cümleler okuyorum : "Ya
pısal değişimin gerçekleştirilmesi bir zorunluluktur. Ekonomide reçetenin doğrusu neyse, o, 
cesaretle uygulanmalıdır." 

Bak, bak, bak,' 'Demirel politik düşündü, benim yaptıklarımı yaptırmadı, onun için eko
nomi berbat oldu" diyor̂  bunun Türkçesi bu. 

öbür taraftan, "Açık ve saydam yönetim anlayışı içinde 1993 yılı bütçe açığı revize edile
cek, 100 trilyon düzeyinde gerçekleşmesi beklenen bütçe açığı için Meclisten ek ödenek istene
cek." deniyor. Ne diyor şimdi? "Siz Demirel'in 52 trilyon dediğine bakmayın, şeffaf konuşa
lım; devletin 100 trilyon, KİT'lerin de 70 trilyon açığı var. tşte, Demirel, memleketi bu hale 
getirdi." 

İşe başlarken ne diyor? "Duvara dayandık; ya kurtuluruz ya batarız." 
DemirePe bundan ağır tenkit mi olur? "Sen, getirdin ülkeyi duvara dayadın" diyor; de

mirel bunları anlamayacak insan mı?l (RP sıralarından alkışlar) Bir de kalkıp bunu pansuman 
yapmaya kalkıyorsun!.. Boşuna uğraşıyorsun. 

"Doğru ve gerekli olanın zamanında yapılmamış bulunmasının, yanlış ve yetersiz tutum
lar üzerinde bundan böyle de direnilmesi için geçerli bir neden oluşturamayacağı açıktır." (Sayfa 
27) Şuna bakın! Ne bunlar? Baştan sona kadar, "Demirel bu işi beceremezdi, beceremedi; ben 
becereceğim" iddiasından ibarettir. Aynı kulvarda koşuyor, yani bütün zihniyetler aynı; ama, 
"ben ondan daha iyi koşarım, dış güçlerin daha çok hoşuna giderim" diyor; iddia bu. 

Diğer taraftan, program, inandırıcı değildir; gayri samimî bir programdır. 
Bakınız, programdan birkaç cümle okuyayım : "Satı Kadın'dan Başbakanlığa uzanan çiz

gi..." Allah!.. 
"Atatürk ilkelerine bağlı inanç özgürlüğü,.." 

. Muhterem arkadaşlarım, şimdi size soruyorum; inanç özgürlüğünden bahsederken, "Ata
türk ilkelerine bağlı" demenin manası ne Allah aşkına? (SHP sıralarından gürültüler) Dünya
nın her yerinde inanç özgürlüğü, inanç özgürlüğüdür. (RP sıralarından "Bravo sesleri", alkış
lar) Amerika'da da Atatürk ilkeleri mi var? Bu nasıl zihniyet?.. Bunun altında -size tahlil et
meye vaktim yok- neler yatıyor?.. Bunun manası, inanç özgürlüğü hem var gösterilecek hem 
de yok olacak; bu maksatla söylüyor. Niçin? Çünkü, Atatürk ilkelerini kendi maksadına göre 
yanlış yorumluyor da, onun için. 

İBRAHİM GÜRSÖY (İstanbul) — Senin aklın ermez. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — "İKÖ'nün güçlendirilmesine önem vereceğiz." 

Yalan; sadece PTT'nin telekomüniskasyonuna önem verilecek. 
"Irak'ın toprak bütünlüğüne önem veriyoruz..." Nedir bu yaptıklarınız?! Bu ne gayri sa-

/ ' • ' • " mimî program yahu, çocuk mu aldatıyorsunuz?! 
"Dış politikada, diplomasi örgütüyle özel sektör arasında kurumsal ilişkiler kurulacak." 
Nedir bunun manası; yabancı yatırımcılar, yani holdingler için çalışacağız; artık elçiler 

de onlar için çalışacak. ı 
"Yabancı yatırımcılar için ekonomik altyapı avantajımız, en etkin şekilde değerlendirile

cektir"... ' • . . ' . ' 
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Niye yabana yatırımcılar için değerlendiriliyor da, bizim yatırımcılarımız için değerlendi
rilmiyor?! (RP sıralarından alkışlar) 

"Vergi gelirleri artırılacak, harcamalar azaltılacak." 
Nasıl olacak bu? Fakir fukarayı gene ezecek. Ezilecek hali kalmamış ki!.. 
Ülkenin kaynak ve imkânları üzerinde işsizlerin de hakkı varmış. Sözde işsizleri tavlaya

cak... Hakkı var da ne oldu, iki seneden beri ne yaptın işsize?! 5 milyondan 9 milyona çıkar
dın!.. Bunlar çocukça söz... 

"Dul ve yetimlere yeterli hayat seviyesi sağlanacak.." 
öldürdünüz, bitirdiniz; bu cümleyi iki sene sonra ne yüzle yazıyorsunuz?. 
"\aygm ve düşük oranlı vergi, temel stratejimizdir..." 
Ne demek "yaygın"; yani, ezmediklerini ezecekler! (RP sıralarından alkışlar) 
"özelleştirmeden sağlanacak gelirle, sanayileşme teşvik edilecek"... 
Bak, önce buraya verin... Ne demek bu? Holdinglere aktarılacak... 
Köy idaresinin kaynakları arürılacakmış... Köyde ne bıraktınız Allah aşkına?! Ne hayvan

cılık kaldı, ne tarım... Bu kaynağı neyle artıracaksınız? Maden bulacaksınız!.. 
"Köy tüzelkişilikleri başta olmak üzere, özel ve tüzelkişiler orman sahibi olacak..." 
Köylü mü orman sahibi olacak?! Hayır; şimdi olduğu gibi, birtakım holdingler orman 

sahibi olacak, onlar ormanlıkta arazi edinecek... Tatbikatı göreceğiz!.. 
"1993'te 240 trilyonluk proje paketi başlatılacak..." Okuyan da bir şey zanneder. Neymiş 

bu? "yap-işlet-devret" ile bir sürü verimli sahalar parsellenecekmiş... 
Okuyarak vaktinizi almayacağım; işte, program, böyle bir program; birçok çelişkilerle 

doludur. 
Bakınız, bundan önceki programda, "İşsizlik, ilk ve âcil meselemizdir, devletin görevidir" 

deniyor; şimdi gelmiş, "tam istihdama ulaşmak, orta vadeli bir hedeftir ve devlet, işsizliğin 
kaldırılmasına alçt olmak mecburiyetinde değildir" manasında sözler söyleniyor. 

Program, pek çok yönden sayısız çelişkilerle doludur; ayrıca bunları bir izah edip, şu an
da vaktinizi almak istemiyorum. 

Muhtevasına geldiğimiz zaman : Muhtevada, bu hakikaten bir tasfiye heyetidir.. Bakınız, 
önce, her şey iflas etmiş. Dış güçler para istiyor. Türkiye'de elde ne kaldı?.. Kamuya ait arazi
ler, başka bir şey yok. "Bunu vereceğiz" diyor. Sonra, "çeşitli kamu taşınırları satılacakmış... 
Şu iflasa bakın... Kamu taşınırları ne? Bazı kamudaki masa, sandalye... tş buraya kaldı, Prog
ramda yazılan bu... (RP sıralarından alkışlar) 

"Gümrük denetimine tabi eşyanın ekonomik değerini kaybetemeden gerçek satışı yapıla
cak..." Gümrükte onun bunun malı var ya -elinde bir şey yok- gitmiş onunla borç ödeyeceğim 
diye düşünüyor. Ne zeki, her şeyi ne kadar iyi düşünüyor, ne kadar ihata kabiliyeti; gümrükte
ki malları bile unutmamış, görüyor musunuz efendim?.. 

"KİT'lere bağlı ortaklıklar satılacak..." Başka bir şey yok, devletin elinde bu kalmış. 
"Devlet iştirakleri satılacak. Genel bütçeye dahil kuruluşlar süratle özelleştirilecek. Başta 

tarım kooperatifleri satılacak. PTT ikiye bölünüp, tasarruf imkânları gözden geçirilecek..." 
Sonra?.. Fakir fukaranın yastığının altındaki altın... Ona da göz dikmişler. Altın sertifikası çı
karılacak, ona kağıt verecek altını alacak dış borca verecek; hesap bu. Sonra, "altınımı ver" 
dediği zaman, nerede bulacaksın iki aylık hükümeti... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) İşte hesap... İşte hesap... 
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Ondan sonra, "yap, işlet, devret..." Antep-Habur otoyolu... Bunu kimin alacağı bellidir 
şimdiden. Îskenderun-Cilvegözü otoyolu... Ankara-Pozantı otoyolu... Ülke parselleniyor. 

Kamu kuruluşlarının dinlenme tesislerini de unutmamışlar. Şu hale bakın Allah Aşkına... 
Bu neye benziyor?.. Bir evin kumarbaz bir çocuğu var; kumara gidiyor, önce babasından 

aldığı paraları bitiriyor. Ondan sonra gidiyor evin halısını da kumarda kaybediyor. İşte bu, 
"KİT'ler" falan dediğimiz, evin kıymetli eşyaları. Sonra tapuyu da verecek. Yani gidiyor, ora
da, arazileri de vesaireleri de satmaya kalkıyor; evin tapusunu da kumarda kaybediyor. Uslan
maz bir kumarbaz çocuk zihniyeti... Karşımızdaki zihniyet bu. (RP sıralarından alkışlar) Ver
miş, vermiş, bitirmiş, şimdi elde ne kalmış, bunun envanterini yapmış, bunları da vereceğim... 
tşte, önümüze program diye getirilen, bu iflasname. Yani iflas masası, artık terekeye elde ne 
kaldıysa, dağıtıyor. Bu tereke de kim? Dış güçler. 

Program, baştan sona kadar dış güdümcü bir programdır. Çünkü, illâ AT'a ısrar edecek
miş... "AT'a ısrar edeceğiz..." Almıyorlar çok şükür ki. "Yok, illâ, zorla gireceğiz..." 

Şu programdaki cümlelere bakın : "Uygarlığın beşiği olan kıta Avrupa..." Nereden Avru
pa, uygarlığın beşiği oluyor? Şu Avrupa'nın Ortaçağı da vahşet, bugünü de vahşet. Bu ne zih
niyet yahu?! Bu ne zihniyet?!. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

"Batı camiasıyla bütünleşen bir ülkeymişim..." En büyük iftiharımız bu. "Avrupa, Av
rasya'nın ihtiyaçlarını ABD olmadan karşılayamaz..." Yani, "Avrupa" falan diyoruz; ama, "asıl 
ağabeyimiz Amerika'dır" diyor. 

"ABJD ile geliştirilmiş ortaklığın genişletilmesine ve büyütülmesine özel önem vereceğiz..." 
özel... Her şeyden önce... 

"Kuzey komşularımıza büyük önem verecekmişiz, Müslüman ülkelere gelince dikkatli ola-
cakmışız." 

tşte, şu üç tane cümle : Amerika'ya "özel", Sovyetlere "büyük önem" ve Müslüman ül
kelere gelince, "dikkatli olcağız" 

Programdan cümle: "Irak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymalı, dünya 
ile barışmalıdır." Niçin? Ağabeyi böyle istiyor. 

"Karadeniz'deki entegrasyon, yabanı sermaye çekiciliğini artıracak..." Aklı fikri -
Amerika'dan, Batı'dan korkuyor haa- Rusya ile falan birleşecek; ama, "yok, yok, biz size par
sel hazırlamak için bunu yapıyoruz, asıl niyetimiz1 budur" diyerek yanaşıyor; korkudan. 

"AT'a uyum için gümrük birliği olacakmış." Hem de 1.1.1995'te. Bu nasıl iş Allah aşkına 
yahu? Türkiye çiftlik mi? Nasıl oluyor da tek taraflı olarak gümrükler indiriliyor?! Bizim sa
nayiimiz ne olacak?! (RP sıralarından alkışlar) 

Bugün, devletin elindeki KİT'leri hurdalığa çevirdiniz, bu yetmiyor; şimdi özel sektördeki 
sanayimizi de bir ikinci kanser uruna çevireceksiniz. Niye?! Hiçbir korumanız yok. "1,5 ay 
sonra bütün gümrükleri kaldıracağım" diyorsunuz... Türkiye'deki hangi sanayi Batı'ya daya
nır? Neyini düzelttin ki, kaldırıyorsun? Sendeki faiz yüzde 100, sendeki hammadde fiyatları 
bu, sendeki teknoloji bu... Bu gerçekler karşısında bu nasıl iş Allah aşkına?! Kim sizi iteliyor? 
Bu nasıl iş? Kimin emriyle hareket ediyorsunuz?, İki yıldan beri sanayii korumak için ne yaptı
nız?! Perişan ettiniz. Bakın, sanayicilerin hepsi ateş püskürüyor, haklı olarak. "Şimdi, illâ sizi 
tahrip edeceğiz..." 

Ondan sonra da, bilmem, aile planlaması benimsenecek... Niye? Onlar istiyor. "Aile plan
laması benimsenecek..." Ne bu aile planlaması? Nüfus azaltılacak. Görmüyor musunuz be 
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mübarekler, Avrupalılar şimdi "aman çocuk olsun, nüfusumuz artsın" diye çırpınıp duruyor, 
maaşlara yüzde 50 zam veriyor, uçaklarda tenzilat yapıyor, yapıyor; çünkü, bugün genç nüfus
ları yok. 1 çalışan 2 yaşlı insana bakıyor. Yapılan hesaplar, kırk sene sonra 1 çalışanın 8 yaşlı 
insana bakacağını gösteriyor. Yani, onlar, genç nüfus olmadığı için iflas ediyorlar, çöküyorlar, 
Türkiye'den bunun için korkuyorlar. Major'un programı bu; nüfus planlaması. "Hem de bu
nun için kredi bulacağız",deniyor... Tabiî bulursun, başta Rockefeller Vakfı olmak üzere dış 
güçler cayır cayır kredi verir. Yeter ki sen Türkiye nüfusunu azalt. 

"Paris Şartı" deniyor... Nedir bu Paris Şartı?.. Siyonizmin aleyhinde bulunmak yasaktır. , 
Başka?.. Avrupa kültürünün temeli Hıristiyanlıktır, bunu koruyacağım, tşte Paris Şartı bu. Hepsi 
toplanmışlar, "Bunları sağlayacağız" diyorlar. AGlK'in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konse
yi) manası da budur; yani Hıristiyan kültürünü korumak. Buz burada ne arıyoruz?.. Dolgu 
maddesi; kontrol için. Ne şuursuz bir gidiş ya Rabbim... 

Bakın, işte bu zihniyetler sonucu Bosna ne oldu, Azerbaycan ne oldu, Kıbrıs ne oldu, Ku
zey Irak ne oldu?.. Şu hale bakın. Bütün bunlarla, millî menfaatlanmızın hepsi perişan olmuştur. 

Şimdi, bu programda ne deniyor : "Bosna-Hersek'te sürekli dikkat edeceğiz..." Bunu ya
pacakmış, yapacağı başka şey yok! 

Yine, "Azerbaycan'da AGÎK'in çabalarını destekleyeceğiz..." deniyor. 
AGIK dediği kim? Majör, Fransa... Onlar ne yapıyor? Azerbaycan'ı ortadan kaldırmak 

istiyor. 
"... Azerbaycan'ın iç sorunu; üzüntülüyüz..?" deniyor; bu iç sorunu aşması, içten dileği-

mizmiş! Şu hale bakın, şu zayıf cümlelere bakın!.. 
"Kıbrıs Türk halkının haklarının, güvenlik ve esenliğinin, iki toplumun iki ayrı kesimde 

yaşayacakları, siyasal eşitliğe dayalı bir ortaklık kurulması suretiyle güvence altına alınabilece
ğine olan inancımızı koruyoruz..." deniyor. Haydaa... Şimdi, bu ne demek? Her türlü toprak 
tavizine hazırız demek. Rum bunu anlamıyor mu? Yunan bunu anlamıyor mu? Amerika bunu 
anlamıyor mu?.. Hâlâ ortaklıktan bahsediyor... Ne ortaklığı?.. Bundan sonra ortaklıktan nasıl 
bahsedilir?.. 

Bakın, şu millet şimdi beni dinliyor : Nerede şahsiyetli dış politika? Bu Meclis öyle bir 
hükümet kurmalı ki, önce Birleşmiş Milletlere ihtar vermeli, "Bu çifte standardı bırak, tslam 
düşmanlığı politikasını terket. Butros Gali derhal istifa etsin. Yoksa 56 Müslüman ülke sizi 
boykot edeceğiz..." demelidir. (RP sıralarından alkışlar) Sonra "56 Müslüman ülkenin temsil
cisi olarak, Türkiye daimi konseye delege olmalıdır. Yapıyor musunuz?.." demelidir. Eğer on
lar "yapmıyoruz" derlerse, biz de "öyle mi... öyleyse biz 80 tane, 1,5 milyar nüfusa sahip 
Müslüman topluluk, kendi birleşmiş milletlerimizi kendimiz kuracağız. Siz bizim peşimizden 
koşun." demeliyiz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

1 Bakın, şimdi, millet Bosna'da ne ses bekliyor... Yine, "Bir defa, önce Bosna ele alınmalı, 
derhal ateş kesilmeli ve derhal Bosna-Hersek Devletinin ilk statüsüne dönülmelidir. Aksi tak
dirde, Almanya'nın, Katolik âleminin, Katolik Slovenya ve Hırvatistan'ın yaptıklarını Türkiye 
ve tslâm âlemi olarak, biz de Bosna için yapacağız. Bosna-Hersek'e fiilen -askerî malzeme dahil
iler türlü yardımı yapacağız. Daha da devam ederseniz Arnavutluk Havaalanına 4 Müslüman 
ülke 25'er tane uçak göndereceğiz.." demeliyiz, tşte bu kadar! Şu şahsiyeti takındığımız anda, 
göreceksiniz, dünya nasıl değişecek. Şu tarihî fırsat önümüze gelmiş. Şu, "program" diye önü
müze getirilen belgeye bakın Allah aşkına... Bu tek dişi kalmış canavara sadece yardımcılık 
yapacağız; ne isterse onu yapacağız. Böyle program mı olur?!. 
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Azerbaycan için hiçbir talep yerine getirilmedi. Ermcniler'e yardım edildi. Kimse Azer
baycan'a karışmayacak, Azerbaycan halkı tam serbest iradesiyle kendi yönetimini kendisi ta
yin edecek ve de Azerbaycan'ın savunması için, askerî yardım dahil, her türlü yardımı yapacağız. 

Kıbrıs'ta federal devlet müzakerelerine derhal son verilmelidir. KKTC'nin, başta Müslü
man ülkeler olmak' üzere bütün dünya ülkelerince tanınması, maddeten ve manen kalkınması
nın sağlanması gerekir. Tek meselemiz budur. . • • 

Batı Trakya'da, Yunanistan, tayinle bize müftü getiriyorlar; ama burada kendi patrikleri
ni kendileri seçtiriyorlar ve ne yazık ki, bizim bakanlarımız da, gidip, o seçilmiş patriğin mera
siminde selam duruyorlar... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, 5 dakikanız kalmıştır. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sağ olun, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Batı Trakya'da camilerimiz, arazilerimiz gasp ediliyor; Lozan'ın hükümleri tatbik edilmiyor. 
Adaların silahsızlandırılması lazım; Ege'deki haklarımızın tanınması lazım, teminat altı

na alınması lazım. 
Irak'tan amborgonun derhal kaldırılması lazım. 
İsrail, zulümlere derhal son vermeli, Birleşmiş Milletler kararlarına uymalı, ilk adım ola

rak da işgal ettiği topraklardan derhal çekilmeli. 
NATO, Müslüman ülkeler aleyhine dönüyor, buna mani olmak lazım. Eğer ısrar ederler

se, ayrılıp, İslam NATO'sunu kurmak lazım. 
Çekiç Güç'ün derhal geri gönderilmesi lazım, 
Avrupa'deki işçilerimizin dolaşım hakkı ve bütün diğer haklarının sağlanması ve güvence 

altına alınması, temin edilmesi lazım. 
Müslüman ülkelerle, "İslam Birliği'nin kurulması için bir gün kaybedilmeden gerekli adım

ların atılması lazım. 
Bu sebepten dolayıdır ki, işte, dış politika olarak takip edilmesi icap eden yol budur. 
Bir defa, programın içerisinde, modern müstemlekeciliğe ait, sömürüye ait her türlü şart

lar kabul edilmiş -ki, teferruatına girmiyorum- Müslümanlara baskıya devam edeceğiz edasına 
yer verilmiş. 

Başörtüsü zulmü hâlâ devam ediyor. Müslümanlığın gerçeğinin konuşulması yasak, Müs
lümanlara örgütlenme hürriyeti yok, Müslümanlara tedris hürriyeti yok, Müslümanlara inan
cım yaşama hürriyeti yok; nikahını müftüye kıydıramaz. 

tmam-hatip okulları ve Kur'an kursları ihtiyacının karşılanması engelleniyor. İmam-hatip 
lisesi mezunlanmn, çok kabiliyetli olup, giriş sınavını kazansalar da, Harp Okuluna girmeleri 
yasaklanıyor. 

Gene, Anayasa değişikliği teklifi içinde yer alan 24 üncü maddedeki "Müslümanlara baskı" 
paragrafının kaldırılacağına dair tek bir işaret verilmemiş. Sadece göz boyamak şeklinde, "hi
le rejimine devam edeceğiz, tahakkümü devam ettireceğiz" denmiş. Baştan sona kadar çeşit 
çeşit tahribat programda yer almaktadır. * 

Bunların başında da, ilköğretimin 8 yıla çıkarılması yer almaktadır. Yanlış anlaşılmasın, 
biz buna karşı değiliz, mecburî öğretimi 11 yıl yapalım, 15 yıl yapalım; ama meslek okulların
da okuyan evlatlarımız 12 yaşından itibaren mesleğe hazırlanmalı; bu, el sanatıdır, bir sanat
kâr böyle hazırlanmalıdır. Bunun gibi, imam-hatip okulundaki çocuk da tabiî 12 yaşından iti
baren hazırlanmalıdır. Onun için, neden 5 yıllık ilkokulu bitirdikten sonra çocuk imam-ha-
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tip okuluna veya Kur'an kursuna gitmesin. Bu nasıl demokrasi?! Millet istiyor*, siz önlemeye 
kalkıyorsunuz!.. Hangi hakla?!.. (RP sıralarından alkışlar) ^ 

O zaman, buradaki "demokrasi" sözünüzden ne anlaşılacak?.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sivas olayları, Sivas!.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Düşününüz, 6 yaşındaki çocukla 15 yaşındaki 

çocuk... * 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sivas'dald olaylar!.. ' 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunlar aynı okulda oturacaklar... Öğretmen kar

gaşası... Zaten paranız yetmiyor çok şükür. Ondan dolayı, bu sakim yoldan vazgeçiniz. 
Bundan başka, "bütün illerimizde gençlik merkezleri kurulacak" deniyor. Temenni ede

rim ki, bu gençlik merkezleri, millî ve manevî değerlere bağlı gençlik yetiştirmek için kurulur; 
gençleri, evrensel, küresel Batı ile bütünleştirmek amacına yönelik değildir. Bunun için kuru
lacak merkezden hayır gelmez. 

Televizyonlar ahlak tahribatı yapmamalıdır. Ne yazık ki, getirilen teklifte, yüksek kuru
lun sadece frekans tahsisi yapacağı ifade edilmektedir. 

Mehterem milletvekilleri, aziz milletimizin kıymetli evlatları; bugün milletimiz öyle bir hü
kümet istiyor ki, terörü önlesin, "terörle yaşayacaksınız" demesin. Bunların nasıl önleneceği 
konusunda bugüne kadar çok konuştuk. 

Terörü önlemek için, asıl inanç bağımızı ön plana çıkartmak mecburiyetindeyiz; dcvlet-
millet kaynaşmasını, bayram nutkunda değil, kalplerde duyulacak şekilde geliştirmeliyiz. Böl
geye, yetenekli, şefkatli, özel eğitim görmüş kamu personeli, idareci göndermeliyiz. Terörle mü
cadele için ise, özel vasıflı, üstün komando eğitimi görmüş, özel dağ polisi birlikleri kurmalı
yız ve bunlan her türlü modern teçhizatla donatmalıyız. Kuvvetli bir istihbarat kurulmalı ve 
yöredeki işsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Bununiçin, Kuzey Irak'taki otorite boşluğu ve Irak'a 
uygulanan ambargo derhal ortadan kaldırılmalıdır. 

Böylece, bütün insanlarımıza, kardeşlik, şerefli kardeşlik, isteyerek, beraber yaşama şort
ları hazırlanmalıdır. 

Diğer yandan, milletimiz, işsizliğin ortadan kaldırılmasını istiyor. İşsizliğin bugün en bü
yük sebebi, yeni yatırım yapılmaması, iş sahasının açılmamasıdır. Bunlar yapılmıyor; neden?.. 
Çünkü, bu faizci ortamda yatırım yapmak mümkün değildir de, onun için. Mutlaka bu faiz
den vazgeçilmeli, mutlaka bu haksız vergilerden vazgeçilmeli. Cenabı Hak, bu ülkeye her türlü 
tabiî zenginliği vermiş; bir proje seferberliği yapılarak, bütün bu projeler harekete geçirilmeli
dir ve böylece üretim artırılmalıdır. Yoksa, bu Hükümet Programındaki gibi, basit borsa oyun
larıyla, masa başında, Cenabı Hakkın bize verdiği nimetleri servete çevirmeden, kaynağında 
zenginlik olmadan, bu oyunlarla hiçbir şey olmaz. 

Bir Udidem gelmişti; unutuldu, bu Programda adı da geçmiyor. Ne oldu Udidem? Kari
katür oldu!.. (RP sıralarından alkışlar) Bir yeni karikatür de bu... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, rica etsem... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Siz kim, bunları temin etmek kim?!. Milletimiz, 

hakikaten, refah istiyor, hürriyet istiyor, itibar istiyor; temiz bir yönetim istiyor; adalet istiyor, 
huzur istiyor, kardeşlik istiyor. Bütün bu denemeleriniz gösteriyor ki, bunları ancak yeni bir 
modelle gerçekleştirmek mümkündür. Onun için, sözlerimi bağlıyorum... 

Muhterem milletvekilleri, aziz milletimizin kıymetli evlatları; iki yıllık bir denemeden sonra, 
hâlâ, aynı şeyi bir kere daha denemenin hiçbir faydası yoktur. Türkiye'nin söylediğimiz me-
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selelerinin çözülmesi, milletimizin isteklerinin yerine gelmesi beş kelimenin içindedir: 1) Millî 
görüş, 2) Âdil düzen, 3) Manen ve maddeten kalkınmış, yeniden büyük Türkiye, 4) İslam birli
ği, 5) Yeni bir dünya. İşte bu gerçeklerden dolayıdır ki, Refah Partisi en büyük parti olmuştur. \ 

Şimdi, biz diyoruz ki, gelin, bu sene ekimde büyük seçimi yapalım; bundan kaçarsanız 
mahallî seçimlerle büyük seçimi birlikte yapalım, ondan da kaçarsanız, zaten gelecek sene, Ekim 
1994'te seçimden kaçamayacaksınız. (RP sıralarından alkışlar) Türkiye'nin kurtuluşu budur. , 

O vakte kadar ne yapacağız?. Biz, pek çok hükümetlere girdik; onun için, hiçbir hüküme
te girme heveslisi değiliz. Sözlerim yanlış anlaşılmasın diye baştan tasrih ediyorum. Kesinlikle 
bu şartlarda girmeyiz; ancak, diyorum ki, şu size başlangıçta tarif etmiş olduğum dünya olay
ları ve Türkiye'nin bu alevler içindeki halinde, geliniz, bu ısrardan vazgeçin. Siz bunu yürüte
mezsiniz, kan ve gözyaşından başka şey getiremezsiniz; yeniden başlayınız ve bütün partilerle 
istişare ederek, memleket meseleleri nasıl çözülecek, görüşülsün; nasıl bir program uygulana
cak, görüşülsün... Yine bunu siz yapın; ama, bu gösterilen yolları uygulamak için biz de size 
yardımcı olalım* Yeniden başlayın. Uzlaşma, birlik ve beraberlik... 

Tekrar ediyorum} ciddî bir noktadayız. Bu sebepten dolayıdır ki, bütün insanlığın mesuli
yetini taşıyarak, kan ve gözyaşından kaçmak için bu teklifi getirdim. 

Bu sebepten dolayı, biz, Refah Partisi olarak görevimizi yapmış bulunuyoruz. Cenabı Hak'
tan, milletimize, tslam âlemine ve bütün insanlığa kurtuluş diler, sayın Meclis üyelerini, aziz 
milletimizin bütün evlatlarını muhabbetle kucaklarım. Allah'a emanet olunuz. (RP sıraların
dan ayakta alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Aydın Güven Gürkan. 
Buyurun Sayın Gürkan. 
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, değerli mil-, 

letvekilleri, televizyonları başında bizleri izleyen sevgili yurttaşlarımız; hepinizi saygılarımla se
lamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fevkalade kederliyim. Zannediyorum, bugün sabah 
yataklarından kalkan sade Türk yurttaşlarının çok büyük bir çoğunluğu, neredeyse tümü, de
rin bir keder içinde. Dün Sivas'ta geçen-olaylar sonucunda 35 yurttaşımızı kaybetmiş olmamı
zın derin acısı halen yüreklerimizde. ' 

Acı, bununla da bitmiyor. Biraz önce bir teleks aldım. Bu telekste deniliyor ki : "Dün 
gece saat 21.30 sıralarında bir grup terörist, Dargeçit yakınlarındaki Çelik Jandarma Karako
luna saldırarak 16 er ve erbaşımızı da şehit ettiler." Böylece, bu sabah kalktığımızda, 51 insanı
mızı kaybetmenin kederini yüreğimizde duyduk. 

Bu keder, yalnızca bugüne özgü bir keder de değil; dün de kederliydik, önceki gün de ke
derliydik, ondan önceki gün de kederliydik. Son üç günde, bugün öldürülenler hariç, Türki
ye'de 120 insanımız ölmüştür; bunun 40 tanesi de şehit olmuştur, görevlidir. Bu keder, yalnızca 
son birkaç günün kederi de değildir; haftalardır, aylardır, yıllardır süregelen ve bir türlü aşa
madığımız, aşmayı beceremediğimiz büyük bir kederdir. 

Ülkesinde barış içinde, huzur içinde yaşamak isteyen tüm insanların gözleri buradadır. Ya 
bizler bu sorunları çözeceğiz, çözmeyi başarabileceğiz ya da bu sorunlar içinde ülkenin boğul
masının ağır sorumluluğunu ve vebalini taşıyacağız. Bizden başka hiç kimse, demokratik bir 
rejim içinde, bu sorunu çözemez. Bu sorunu çözmenin onuru da, sorumluluğu da, buradaki 
sade bizlere, sade insanlara ait olacaktır. 
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Dünkü olaylar konusunda birkaç söz söylemek istiyorum : Tabiî, daha henüz sağlıklı bil
giler gelmiş değildir; doğru bir değerlendirme yapmak için zaman henüz çok erkendir. Erken 
teşhisler koymak, erken yargılamalarda bulunmak, olayları olduğundan daha fazla büyütebi
lir de... Ama, dün geceden beri iki şey duyuyorum ki, bunu haksızlık sayıyorum, bu tavrı doğ
ru bulmuyorum. Denilebiliyor ki : "Gazeteci yazar Aziz Nesin halkı tahrik etmiştir, galeyana 
getirmiştir ve olaylar bundan ötürü olmuştur..." (RP sıralarından "Doğru aslında" sesleri) 

öylesine bir biçimde ifade ediliyor ki, sanki Aziz Nesin bütün bu olayların sorumlusu... 
ISMAlt COŞAR (Çankırı) — Odur, başkası değildir. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) —... ve bu ölen 35 insan bütün bunların sorumlusu. 
Ne yapmıştır Nesih? Düşüncelerini, beğenirsiniz, beğenmezsiniz; düşüncelerini dinlersi

niz, dinlemezsiniz... 
ŞADt PEHLtVANOĞLU (Ordu) — "Bu millet hayvandır" demiş; sen bu milletten değil 

misin?! 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim... 
Sayın Pehlivanoğlu, dinleyelim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Katılırsınız, katılmazsınız... 
İLHAN KAYA (izmir) — Savunmayın o adamı. 
MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) — Bir dakika dinleyin yahu; ne söyleyecek bir dinleyin. 
ŞADt PEHLtVANOĞLU (Mardin) — Sen bu milletten değil misin? 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyin... 

' Sayın Pehlivanoğlu, dinleyin. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) —- Allah korkunuz yok mu sizlerin! "Adamları yakın" 

mı dedi?! 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar... Değerli arkadaşlar... Sayın Gökalp, oturun lütfen 

yerinize. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ama, nihayet, yapılan tahrik ve galeyandan 

bahsedebilmek için, birilerinin içine dalınır ve o insanların asla kaldıramayacağı ağırlıkta, amaçlı 
olarak sözler söylenir. 

Oysa, yazar ve düşünür, kendisini dinlemeye hazır bir gruba, barışçıl bir biçimde -onların 
da bir kısmı belki bunu onaylıyordu veya onaylamıyordu ne söylemek istiyorsa, onu anlatmış
tır ve orada bir olay olmamıştır, orada bir tahrik, orada bir galeyan olayı söz konusu değildir. 
Beğenmemişlerdir, beğenmemişlerdir, ama dinlemişlerdir ve olayın aslında orada bitmesi gerekir. 

Olaydaki tahrik ve galeyan oradan kaynaklanmıyor. Sonra, bilemediğimiz, ama varlığını 
çok uzunca bir süredir hissedegeldiğimiz birtakım odaklar, bu sözleri -ne söylenmiştir, 
bilmiyorum- yayarak, saptırarak ve organize ederek halkı tahrik etmişler ve galeyana getirmiş
lerdir. Asıl vahim olanı da işte budur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonra deniliyor ki, "Vali niye izin verdi?..." 
Vali, Pir Sultan Abdal'ın anılmasına ya da başka bir düşünürün, yazarın barış içerisinde 

anılmasına -Mevlana'sı olabilir, Yesevi'si olabilir, başka herhangi birisi olabilir- neden engel 
olsun ki! Bunu engellememiş olmaktan ötürü neden suçlansın ki!.. 

Ayrıca, burada ve dün gece Dargeçit'te saat 21.30'da meydana gelen olayda sürekli bir 
şeyi yaşıyoruz ve bunu bir biçimde aşmak zorundayız. Biz aşmak zorundayız, başkası değil, 
başkası aşamaz. Bir büyük devlet yetmezliği yaşıyoruz. Devletimiz yetmiyor, böyle olayların 
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ortaya çıkmasını engellemeye, böyle olayları önlemeye ya da bunların zarar vermesini... (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) . 

Bir dakika, izin verin... 
BURHAN KARA (Giresun) — Devletle ilgisi yok bunun. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Aciz değildi de, bu durumlara niye düştük? 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Devlet yetiyor, Hükümet yetmiyor... Hükümet acz 

içindedir. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen dinleyelim. Burası bir Parlamento ve bu da Par

lamento kürsüsüdür; herkes fikrini söyleyecektir, lütfen dinleyiniz! 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Olaylar, dün, yani perşembe günü... 
FAİK ALTUN (Antalya) — Görevinizi yapmadınız!.. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, lütfen... Kürsüdeki hatibi dinleyelim efendim. 
Sayın Gürkan, devam ediniz efendim. 
Susunuz arkadaşlar. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi, devletin güçlen

mesi, devletin işlevlerini yerine getirmesi, devletin, ülkemizde insanların ölmemesini sağlaması 
için, ortak bir biçimde düşünme, çareler arama yerine; "devletin şu şu konularda zaafları var" 
denildiğinde tepki göstermekle ya da insanı devlet düşmanlığıyla suçlamakla nereye varırız, 
neyi çözeriz ve bizi dinleyen yurttaşlar bu tartışmadan hangi umudu üretebilirler?. Eğer, bu 
ülke bütünüyle bizim siyasal kararlarımıza terk edilmişse; esenliği, barışı, huzuru, güveni bu
na bağlı ise, ne gerekiyorsa onun üstünde konuşmak zorundayız ki, çözüm bulalım. Devleti
mizi daha iyi işler hale getirmek, insanlarımızı, daha iyi koruyabilecek ölçüde, zihnen ve araç 
gereçle donatmak, daha iyi eğitmek; bütün bunlar bizim görevimiz değil de, kimin görevi ola
bilir ki?.. 

FAİK ALTUN (Antalya) — Görevinizi yapmadınız... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Olay, perşembe günü oluyor. Bu sorun bugü

nün sorunu değil, bunu hepimiz biliyoruz; çok uzun yıllardır gelen bir sorun. Onun için, "şu 
hükümet, bu hükümet; şu kişi, bu kişi suçludur" demekle, sorunları çözebileceğimize inanmı
yorum. Panel perşembe günü oluyor ve cuma günü insanlar, öğle saatlerinde çeşitli yerlerde 
toplanıyorlar, bu görülüyor ve ortalığın gergin olduğu, kışkırtmaların olduğu ve beklenilme
dik şeylerin gelişebileceğini, neredeyse orada yaşayan herkes görüyor ve vahim kundaklama 
olayı, insanların boğularak öldürttürülmesi olayı akşam saatlerinde oluyor ve sekiz saat, do
kuz saat, her ne işe, on saat, bu olayı önleyebilecek önlemleri, çareleri bulamıyoruz ve 35 tane 
insanımız, feci bir biçimde-çoğu boğularak-yaşamını yitiriyor. 

Bu olayda kolaydır tabiî İçişleri Bakanını suçlamak, yeni Başbakanı suçlamak, Hükümeti 
suçlamak, Emniyet Genel Müdürünü, Emniyet Müdürünü, Valiyi suçlamak tabiî kolaydır; arria 
her şey düzgün gidiyor olsaydı, böyle olaylara ülkenin hiçbir yerinde, hiçbir zaman rastlanmı
yor olsaydı ve aniden, birden, bir yerde, diyelim ki, Sivas'ta olsaydı, diyebilirdik ki, işte bu 
insan suçlu, bu kişi suçlu, bu sebep oldu. Dargeçit'te de... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — İki yıldır İktidarsınız. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — İki yılın meselesi de değil, oniki yılın meselesi . 

de değil ve tutun ki, bu Hükümet suçludur... Bu Hükümetin suçlu olması, çözümü birlikte 
aramamızın engeli midir, birlikte düşünmemizin engeli midir?! (Alkışlar) 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Taviz üstüne taviz verildi; her cuma namazında bu olaylar 
oldu; ama Hükümet sessiz kaldı... 

. BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, sakin olun, yerinizden konuşmayın. 
Devam ediniz. , 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Olaylar, âdeta "geliyorum" dediği halde, ön

leyici gücü gösteremedik. 
Bu olaylarda belki tek teselli duyacağımız şey, bunun çeşitli inanç grupları arasında bir 

karşılıklı kıyıma varmamış olmasıdır. Bu, tabiî, 35 insanın çok kötü koşullarda ölmesinden 
duymuş olduğumuz acıyı ve elemi hafifletmiyor; ama, hiç değilse, etkileri çok uzun on yıllar, 
belki daha da uzun süreler gidecek ölçüde, inanç gruplarının birbirini kıyması yaşanmamıştır. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — "Gazamız mübarek olsun" diyorlar birbirlerine. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Aslında, Anadolu halkı, çeşitli etnik özellikle

riyle, çeşitli kimlik özellikleriyle, çeşitli inanç özellikleriyle, birlikte ve bir arada yaşamasını 
yüzyıllardır, beceregelmiş bir toplumdur. Eğer bu insanlar, yan yana köylerde, yan yana kahve
lerde, yan yana evlerde kavga etmeden yaşayabiliyorlarsa; ama bir gün, Sivas'ta olduğu gibi, 
Maraş'ta olduğu gibi, Çorum'da olduğu gibi olaylar buna rağmen yaşanabiliyorsa, o halde 
topluma taşıdığımız politik değerlerde, topluma taşıdığımız üslupta, yaklaşımda, biz politika
cılar olarak belli bir sorumluluğu taşımak zorundayız. Sadece politikacılar değil belki, basm

a 
da, ya da kamuyla kim temas halindeyse... Çünkü, bu insanları kendi hallerine bıraktığımız
da, baş başa bıraktığımızda, yan yana da evleri olsa, köyleri yan yana da olsa ve birbirlerinin 
inançlarını kabul etmiyor dahi olsalar, birlikte, barış içinde, huzur içinde ve dayanışma içinde 
yaşayabiliyorlar; ama, nasıl değerler taşıyorsak topluma, nasıl politik değerler taşıyorsak top
luma; bu, kendiliğinden var olan ve kendiliğinden filizlenen ve kendini koruyan barış ortamı, 
işte böyle vahim olaylara dönüşebiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, Türkiye Cumhuriyetinin 50 nci Hükümetidir. 10, 20, 
30, 40, 50 gibi sıfırlı rakamlar, bir yeni başlangıç, yeni bir umut aşılar insanlara. Zannedilir 
ki, 50 nci Hükümetle birlikte, 49 uncusundan çok daha farklı, çok daha etkin, çok daha bece
rikli bir hükümet gelir, böyle bir umut uyandırılır. Her bir başlangıcın getirdiği büyük bir umut 
olur. Onun için^ Türkiye Cumhuriyetinin, Pazartesi günü Meclisten güvenoyu isteyecek 50 nci 
Hükümeti de, bir anlamda, hepimizin umut hükümeti olmak durumundadır. Ülkenin var olan v 

büyük sorunlarını aşması konusunda, bu Hükümete, şans dilemekten, yardım vaat etmekten 
ve güven göstermekten başka elimizden bir şey gelmiyor. 

Türkiye'nin esenliğe çıkıp çıkmayacağı, iç barışını koruyup koruyamayacağı, bütünlüğü
nü sürdürüp sürdüremeyeceği, refaha ve mutluluğa erişip erişemeyeceği, başka hükümetlerde 
olduğu, gibi, bir ölçüde, 50 nci Hükümetin de becerisine, şansına ve çabasına bağlıdır. Bunun 
için, 50 nci Hükümetin sunduğu Programın birçok noktasıyla anlaşmıyor olmamıza rağmen, 
birçok noktasına itiraz ediyor olmamıza rağmen... (CHP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
bu Hükümete, daha henüz güvenoyu almamış bu Hükümete, toplumla birlikte, biz bir kredi 
açmak istiyoruz; bu ağır sorunları aşma konusunda Hükümeti görevlendirmek istiyoruz. 

HASAN DtKICÎ (Kahramanmaraş) — Vade ne kadar? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, lütfen... 
Devam ediniz Sayın Hatip. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN — (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; etnik 

sorun, inanç sorunu, mezhep sorunu, bir ülkenin yaşamak şanssızlığında kaldığı en büyük 
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sorunlardır. Ülkeler, genellikle, başka sorunları aşmakta daha becerili oluyorlar; ama, etnik 
sorun inanç sorunu, din sorunu, mezhep sorunu olduğu zaman, ne yazık ki pek çok ülke, bu 
büyük sorunları aşma becerisini gösteremiyor ve o sorunların içinde boğulup gidiyor. 

Bugün, Türkiye, bu iki büyük sofunu da, bir anlamda yaşamak durumundadır. Bu so
runları, barış içinde çözebilmesi, ülke bütünlüğü, birliği, dayanışması, hoşgörüsü, içinde çöze
bilmesi; büyük ölçüde, çok büyük ölçüde bir siyasal 1?eceriyi, seziyi ve cesareti gerektiriyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, dün yaşanmış olan olaylar nedeniyle başka 
bir konuya zaman ayırmak zorunda kalsak da, Güneydoğu Anadolu'da yaşanan ve ülkenin 
yavaş yavaş başka yerlerinde de yaşanmaya başlayan sorunun büyüklüğünü ve önemini göz 
ardı etmememiz lazım. Eğer bu sorun bir biçimde çözülecekse, şimdiye kadar yaptıklarımız
dan, gösterdiğimiz yaklaşımlardan, bakış açılarımızdan ve uyguladığımız yöntemlerden farklı 
şeyler yapmak zorunluluğu vardır. Her gün, sayısız insanın şu ya da bu biçimde ölmüş olması
nın getirdiği dersleri alıp, yeni yaklaşımlar geliştirmek zorundayız. Sorun, Parlamentomuzda 
çok konuşulduğu için, bir kez daha bütün ayrıntısıyla üzerinde durmak istemiyorum; ama, 
iki tane önerim var: 

Birincisi, bu terör durmalıdır. Bu terörü yapanlar, bu terörü durdurmalıdırlar. Çünkü, bu 
terörle varılabilecek herhangi bir nokta yoktur. Şimdiye değin, hiçbir terör örgütü, ne kadar 
destek alırsa alsın, ne kadar güçlü olursa olsun, halk içinde ne kadar benimsenmiş olursa ol
sun, bir devleti yenmeyi becerememiştir. Üstelik, tüm Türk insanlarının, tüm Türkiye insanı
nın amacı, temel hedefi, isteği, arzusu, barış içinde, eşitlik içinde birlikte yaşamaktır. Terör 
sadece kan akıtır, terör sadece acı verir, elem verir, keder verir; ama, sonunda terörle bir yere 
varmak mümkün değildir. 

Bu terörü yapanlar, eğer, bu terör yoluyla Kürt kökenli insanlarımızın esenliğini sağlamak 
istediklerine inanıyorlarsa, eğer gerçekten Kürt kökenli insanlarımızın kimi taleplerinin, kimi 
isteklerinin demokratik bir biçimde karşılanmasını istiyorlarsa, çektikleri kimlik sıkıntılarının 
aşılmasını istiyorlarsa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da var olduğunu iddia ettikleri ihmalle
rin kaldırılmasını arzu ediyorlarsa, hiçbir yere varamayacak olan bu terörü durdurmalıdırlar. 

Ama, mesele bununla biter mi? İşte meselenin yeni olan noktası da budur ve burada, Sa
yın Başkan, siz Meclis Başkanımıza ve Cumhurbaşkanımıza büyük görevler düşmektedir. El
bette orada güvenlik güçlerimiz, ülkeyi korumak için, terör karşısında düzeni ve insanları ye
nik düşürmemek için, elden geldiğince can güvenliğini sağlayabilmek için kahramanca müca
dele edecekler ve biz de onlara sonuna kadar, her koşulda destek vereceğiz ve bu yolda canları
nı kaybetmiş insanları her zaman minnetle, saygıyla anacağız; ama, bunlar sorunu çözemez. 
Bunlar, sorunun vahim olmasını önlerler; bunlar, ülkenin bölünmesini önlerler, bu kahraman
ca görevi yerine getirirler; ama, bunlar, tek; başına sorunu çözemezler. Sorunun çözümü için 
yeni bakış açılarına ihtiyaç vardır. Bu, sancılı bir süreç olacaktır sayın milletvekilleri. 

Bugüne değin biz, etnik kökenlerimizi, hatta İnanç farklılıklarımızı, bir anlamda, bir si
yasal kararla, istekle, arzuyla geride bırakarak, cumhuriyetin kuruluşunda yeni bir kimlikte 
buluştuk ve çok uzun yıllar, on yıllar boyunca, bununla, barış ve esenlik içinde yaşamayı bece-
rebildik. Buna "yanlıştı" demiyorum; doğruydu. Bir büyük siyasal kararlılık've iradeyle her
kes, kendisine özgün kimlik özelliklerini, etnik özellikleri, inanç özelliklerini bir anlamda geri
de tutarak yeni bir kimlikte buluştu; bunu gönüllü olarak kabul etti; ama, elimizde olmayan 
nedenlerle farklı bir dünyaya geldik. Bu farklı dünyada, insanlar, artık eskisi kadar, kendi 

— 458 — 



T.B.M.M. B : 121 3 . 7 . 1 9 9 3 0 : 1 

özgün kimliklerinin, bizim geride bıraktığımız köken kimliklerinin unutulmasına rıza göster
miyorlar. Bunu, bdzen demokratik amaçlarla istiyorlar, bazen de, her yerde artan "mikro 
milliyetçilik" dediğimiz ve kimsenin kimseyi en sonunda yanında tutamayacağı yanlış bir rüz
gârın etkisiyle istiyorlar, ama istiyorlar ve artık bence, geçmişte başarıyla uyguladığımız anla
yışı çok fazla sürdürebilme şansımız yoktur. 

Çözüm, bence, bilim adamlarıyla, ilim adamlarıyla, politikacılarla, köşe yazarlarıyla, et
nologlarla, Kürt liderleriyle, politik liderlerle, Sayın Meclis Başkanımızın ve Sayın Cumhur
başkanımızın toplanarak, bütün görüşleri alarak, bu kanın durdurulmasını sağlayacak yeni yak
laşımları bir proje haline dönüştürmesi ve bunu, sonra, tüm partilerin siyasal liderleriyle baş-
başa konuşarak, tartışarak bir çözüm getirmeleridir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Aziz Nesin, millete "aptal" diyor... 
, AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) —• Bu, sancılı bir süreç olacaktır. Bir anlamda, 

Türkiye'yi, yeni bir biçimde tanımlayacağız, yeni bir biçimde tanımlamak zorunda kalacağız. 
Bugüne kadar fark etmediğimiz varlıkları fark edeceğiz, kabul edeceğiz; ama, onunla birlikte, 
barış içinde yaşama irademizi de söyleyeceğiz. 

Onun için, eğer yüzlerce ve binlerce şehidimizin kanının boşa gitmesini istemiyorsak, eğer 
yüzlerce ve binlerce insanımızın ölmesini istemiyorsak, sizin başkanlığınızda, Sayın Cumhur
başkanımızın başkanlığında, yeni yaklaşımları oluşturabilecek, ciddî, içten çözüm getirici bir 
proje üretilmesine büyük ihtiyaç vardır. Bu projeyi siz üretin; biz siyasal partiler, onu uzlaşma
larla benimser, kabul eder ve tüm Türkiye toplumuna taşırız. Bu sancılı süreç, ancak böyle 
aşılabilir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Hükümet ne iş yapacak?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Anayasada böyle bir yetki var mı?.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bazı sorunlar Hükümet 
sorunudur, bazı sorunlar ise devlet sorunudur, ülke sorunudur, hepimizin geleceği sorunudur 
ve bu sorun, böylesine büyük boyutlu bir sorun, sadece bu Hükümete değil, aslında hiçbir 
hükümete emanet edilmemelidir. Bunu, bütün siyasal partiler, uzlaşmalarla ve birbirleriyle bir 
zıtlaşmaya girmeden, çözüm getirmek amacıyla bulmak zorundadırlar. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bir önemli sorunumuz da, inanç özgürlüğünün yaşama geçirilmesin
de, uygulanmasında, henüz aşamadığımız, çözüme ulaştıramadığımız derin ve büyük sorunla
rın varlığıdır. Eğer, bu sorunları da bir biçimde aşamazsak, çeşitli inanç grupları arasındaki 
gerginliği ve kutuplaşmayı önleyemeyiz. • . . ' • • ' 

Bir başka inanç grubuna ait pek çok sorun bu kürsüden dile getirilmiştir, bilinmektedir; 
ama, Alevî dediğimiz yurttaşlarımızın, gerçekten, çok ısrarla dile getirdikleri bazı ciddî sıkın
tıları vardır ve bu sıkıntılara, iç barışımızın sağlanması açısından giderici çözümler bulmak 
zorundayız. 

Bunlar diyorlar ki: "Devlet bir inanç tekelciliği yapmaktadır, bu inanç tekelciliğine yar
dım etmektedir. Bizim varlığımızı göz ardı etmektedir. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılamamakta
dır." Diyanet işleri Başkanlığın, bu inanç grubundaki insanların ihtiyaçlarını yok varsaymak
ta, onların kimliklerine gerekli önemi vermemektedir." 

Bunlar demektedir ki: "Zorunlu din dersleri yoluyla, çocuklarımıza, başka inanç.sistem-
leri ve değerler aşılanmaktadır ve biz buna razı olmak istemiyoruz." 
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Bunlar demektedirler ki: "Devletin din görevlileri, büyük ölçüde bizim de paramızla fi
nanse edildikleri halde, yalnızca kendilerinin kabul ettiği bir inanç sistemini toplumda yaymakta, 
bu ihtiyacı karşılamakta, bizim ihtiyacımıza yanıt vermemektedir." 

Bütün bunları, bir demokratik platformda tartışıp, Meclis uzlaşmalarıyla, toplum uzlaş
malarıyla bir çözüm getirmemiz lazım. Eğer, bu sorunları aşamazsak, var olan etnik kutuplaş
maya, var olan etnik yabancılaşmaya ve onun yarattığı teröre ek olarak bir de inanç grupları 
arasında iç barışın bozulmasından kaygı duyarım. 

Bir önemli sorunumuz da, Hükümetimizin Parlamentoyla birlikte, toplumla birlikte baş 
etmek, çözüm getirmek zorunda olduğu bir önemli sorun da -ki, toplumlar bunu da çok ender 
yaşarlar- Almanya'da, Avrupa'da yaklaşık 3 milyon insanımıza karşı yürütülen, kolay durma
yacağı anlaşılan ve sonuçları, ülkemiz için de, toplulurnumuz için de çok vahim olabilecek ırk
çı saldırılardır. 

FAİK ALTUN (Antalya) — Programı unuttun Hocal 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Eğer, bu ırkçı saldırılar bir biçimde durdurula

mazsa, korkarım ki, Avrupa -Türkiye bağlantısı ve Türkiye'nin Avrupa bütünlüğü içinde yer 
alma iradesi çok önemli ölçüde zedelenecek ve Türkiye başka istikametlere sürüklendirilecektir. 

Aslında PKK'nın Avrupa'da başlatmış olduğu terör, birçok insan tarafından "akılsızca" 
diye adlandırılıyor. Deniliyor ki: "Kendisine puan getirmeyecek olan, Avrupa kamuoyunun 
ve hükümetlerinin desteklemediği birtakım eylemlere girmek suretiyle, PKK yanlışlık yaptı." 
Oysa, ben öyle düşünmüyorum. PKK, aslında bunu bilinçli olarak yaptı ve SHP... 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — "K" harfi "Ka" okunur. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — "Ke", okunur. 
Bilinçli olarak yaptı ve asıl amacı, Türkiye'nin Avrupa'dan dışlanmasını sağlayıcı bir sü

reci başlatmaktı. Eğer Avrupa, ülkemizin içinde yaşayan etnik grupların bir çatışma alanı hali
ne dönüşürse ve çatışma Avrupa'ya taşınırsa, Avrupa'nın, Türkiye ile olan bağlarının ve ilinti
lerinin kopartılmasının gerekeceği, Avrupalılarca buna gerek görüleceği çok açık bîr gerçektir. 
Onun için, oradaki saldırılar, orada salman korku, yalnızca,.3 milyon insanımıza yönelik bir 
saldırı değil; aynı zamanda, Türkiye'nin var olan konumuna yönelik onun Avrupa bütünlüğü 
içinde yer alma iradesine yönelik bir saldırıdır da; bu nedenle, çeşitli grupların bir araya gele
rek, işbirliği yaparak bu saldırıyı yürütüyor olmaları çok anlaşılabilir bir olgudur. 

Sayın milletvekilleri, biraz şöyle serinkanlı düşündüğümüz zaman, toplum olarak bir bü
yük korku içinde yaşamak zorunluluğunda kaldığımızı görmek ve itiraf etmek durumundayız. 
Şöyle bir düşünelim : Bu kadar büyük sorunları -tekrar altını çizerek söylüyorum- bu kadar 
önemli sorunları yalnızca Hükümetin çözmesini beklemek, sorunları hafife almak anlamına 
gelir. Yaşadığımız sorunlar, çok büyük uzlaşmaları, çok büyük birliktelikleri gerektirecek bo
yuttadır. 

Şimdi şöyle bir düşünelim : Bu toplumda, ne kadar çok insan, ne kadar çok korkuyla 
bir arada yaşamak zorunda kalıyor? 

Avrupada yaşayan 3 milyon Türk yurttaşı, her an bir ırkçı saldırıya uğrayabileceği korku
su içinde yaşıyor ve onun, tabiî, buradaki yakınları, büyük bir korkuyu bölüşüyorlar. 

Askerlik yaşına gelmiş milyonlarca genç ve ailesi, bugün Türkiye'de büyük bir korku için
de yaşıyor. Ülkenin bir dağında öldürülmenin ve kardeşleriyle bir savaşın içine sürüklenmenin 
korkusuyla yaşıyor, tabiî, aileleri de onunla birlikte aynı korkuyu bölüşüyorlar. 
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Dağda, kendilerince bir savaş götüren, kendilerince iyi iş yaptıklarına inanan binlerce, on-
binlerce genç, korku içinde yaşıyor. 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yaşayan milyonlarca yurttaşımız, bugün büyük bir kor
ku içindedir; şu ya da bu taraftan, şu ya da bu örgütten, şu ya da bu kişi tarafından bir biçim
de zarara ugratılmanm korkusunu yaşıyorlar; sürülmenin korkusunu yaşıyorlar; bir kurşuna 
kurban gitmenin, gözaltına alınmanın korkusunu yaşıyorlar. 

Bazı büyük kentlerde başlamış bulunan etnik gerginliklerin patlayacağı korkusu, orada 
yaşayan insanlarımızı da derin bir korku içine itiyor. 

Kökten dinci bir saldırganlığın başlayabileceği korkusu, bugün milyonlarca insanın yüre
ğinde bir büyük kara korku olarak varlığını koruyor. 

Çeşitli, sıra dışı, aykırı düşünceler öne süren insanlar, kendilerine bir kötülüğün yapılaca
ğının derin korkusunu taşıyorlar. 

Hak arama yollarını zorlayan binler, kaba kuvvet ve şiddetle karşılaşacağının korkusunu 
taşıyorlar. 

Faili meçhul bir cinayete gitme korkusu içinde, belki onbinler ve yüzbinler yaşıyor ve ni
hayet, teröre karşı yiğitçe direnen yüzbinlerce güvenlik görevlisi, yöneticisi ve onların aileleri 
de bir büyük korku içinde yaşıyorlar. 

Şimdi, böylesine, her insanın, bir biçimde, gelecekle ilgili derin korkular taşıdığı bir top
lumda, ekonomik gelişmeyi, refahı ve mutluluğu sağlayabilmemiz mümkün değildir, iç barışı 
da koruyabilmemiz mümkün değildir. Onun için bütün bu rakamları topladığımızda, bütün 
bu insanların, bir biçimde, anonim güçler tarafından tehdit edildiğini, korku içinde, tehlike 
içinde bırakıldığını düşünürsek, temel sorunumuzun, temel amacımızın, korkusuz bir toplum 
yaratmak olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 

Tekrar altını çizerek söylüyorum ki, bu, çok yeni yaklaşımlara, Türkiye'nin bir anlamda 
kendini yeniden tanımlamasına ve bu tanımlamayı, partilerin ve toplumun kesitlerinin kabul 
etmesine bağlıdır. Aksi takdirde, var olan çerçeveyi aynen koruyarak bu korkuları silebilme-
miz, ne yazık ki, mümkün değildir., 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Gürkan, toplumu siz tanımıyorsunuz; ama, top
lum sizi iyi tanıyor!.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Değerli Başkanım, sayın milletvekili arkadaş-: 
larım; bir noktada daha görüşlerimi açıkladıktan sonra, Programla ilgili birkaç söz söylemek 
istiyorum; yani, somut... Tabiî, bütün bunlar da Programın bir parçası. Nihayet pazartesi gü
nü güvenoylamasından geçecek olan bu Hükümet, bu sorunların çözülmesinde, tek başına ol
masa da, önemli ölçüde sorumluluğu taşıyacaktır. 

Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; görünen odur ki, Kıbrıs, tarihî bir dönemecin eşi
ğindedir; iki kesimli, iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı bir federatif çözüme artık ulaşılama
yacak gibi gözükmektedir. (RP sıralarından alkışlar) 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Neden Programda öyle? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Çünkü, Batı dünyası federatif çözüm demiyor. 

Çünkü, Batı dünyası, Kıbrıs Türk toplumuyla Rum toplumunun siyasal eşitliğini tanımamak 
haksızlığını inatla sürdürdüğü için, bir toplumun temsilcilerini tüm Kıbrıs'ın meşru temsilcisi 
olarak kabul etmek bağnazlığını, körlüğünü, haksızlığını, inatçılığını gösterdiği için, Kıbrıs so
runu bir açmazdadır, bir çıkmazdadır ve bir çözümsüzlüktedir. 
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Sayın Denktaş'ın, burada yaşadığımız isyanları, serzenişleri de, aslında, Kıbrıs sonunu-
nun ciddî bir çözümsüzlük içinde olduğunu göstermektedir. Bu durum, kuşkusuz, yeni çözümleri 
gündeme getirmeyi gerektirecektir; ama, bu da, Türkiye'ye yeni sorunları beraberinde getirecektir. 

Eğer bu sorunlar birlikte göğüslenmezse, Batı'nın da desteğiyle, Bosna-Hersek'te olan olay
lardan da cesaretlenerek, Kıbrıs Rum kesiminin ve Yunanistan'ın bir çılgınlık yapabileceğinin 
kaygısını gerçekten içimde taşıyorum. 

Bosna-Hersek olayı, o kadar kötü, sonuçları o kadar ağır bir sinyal vermiştir ki, -kuşkusuz, 
Azerbaycan-Ermeni ihtilafı, Karabağ ihtilafı da aynı yönde yorumlanabilir- öylesine kötü bir 
sinyal vermiştir ki, pekâlâ, Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan, şiddet yoluyla -Batı'nın deste
ğiyle birlikte- sorunları çözme gafleti içine düşebilir. Bosna-Hersek'te Sırpların yaptığının ve 
Sırpların yapmasına izin verilenlerin, Rumlardan ve .Yunanlılardan esirgeneceği konusunda hiç * 
bir güvence yoktur. (RP sıralarından alkışlar) 

O halde, böylesine büyük sorunlarla karşı karşıyayız. . 
Sayın milletvekilleri, biraz önce Sayın Erbakan, nüfus artışı ve aile planlamasına karşı çıktı; 

ama, bence,.bu saydığım ve aşmak zorunda olduğumuz sorunlar kadar, en az bunlar kadar 
önemli bir sorun da, Türkiye'nin yüksek nüfus artış hızı sorunudur. 

Bu sorunun boyutları o kadar büyüktür ki, siyasal düzen ve sosyal düzen, nüfus artış hı
zını bir ölçüde kontrol edip edemeyeceğimize büyük ölçüde bağlı kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, eskiden kapalı bir ekonomide yaşıyorsanız, teknolojik gelişmeler de 
ağır gidiyorsa ve kırsal bir yaşam biçimi benimsenmişse, nüfus artış hızı, bir ülke için o kadar 
büyük bir sakınca olmayabilirdi; ama, bugünkü dünya düzeni, dünyaya açık bir toplum isti
yorsa, teknolojilerin hızla, ama hızla takip edilmesini gerekli kılıyorsa, bireye dayanan yarış
macı birtoplumu öngörüyorsa, kırsal dayanışma yerine bireye dayanan yarışmacı bir toplumu 
öngörüyorsa, Türkiye'nin bugünkü nüfus artış hızıyla sorunlarını alt etmesi pek mümkün göz
ükmemektedir. Durmaksızın, yeni değerlerden ve teknolojideki büyük devrimden söz ediliyor; 
bunu kavramak ve gereklerini yapmak zorundayız. 

\ • • •. • 

Bugünkü teknolojik gelişme iki sonucu beraberinde getiriyor: 
Birincisi: Artık, bu teknolojik gelişme, yüzde 2,5'Iik, 2,6'lık, 3'Iük bir nüfus artış hızına 

ihtiyaç duymayacak bir yenileşme, bir teknoloji anlayışıdır. 
İki: Çıplak emeğe, yani yetiştirilmemiş, eğitilmemiş, özel niteliklerle donatılmamış eme

ğe, bugünkü teknoloji ihtiyaç duymamaktadır. , 
Biz, şimdi her yıl nüfusumuzu yüzde 2, 2,5; 2,6 artırarak, teknolojik redde uğramaya ve 

büyük kentlerin varoşlarında gelecekten umut beklemeyen milyonlarca işsiz kitlelerini yarat
maya devam edersek, bunun sonucunda, siyasal, sosyal ve ekonomik düzenimizi ayakta tut
mamız mümkün olmayabilir. Buralarda her türlü radikalizm ve her türlü şiddet, kaynak bulur 
ve ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal düzeni için bir tehdit oluşturur; kentler yaşanmaz hale 
gelir ve yarattığınız büyümeyi, yarattığınız yeni geliri, yarattığınız yeni gelişmeyi yeniden büyü
meye dönüştürmek yerine, bu işsiz ordularını beslemeye ayırmak zorunda kalırsınız bütün sos
yal ve siyasal gerginlikleriyle... 

Onun için, nüfus artış hızına, yeni Hükümetimizle birlikte, eskisinden çok daha büyük 
ölçüde önem vermemiz gerektiğini ifade ediyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Programla ilgili bazı eleştirileri ve tamamlamala-
rıvyapmak istiyorum. Demokratik bir toplumda, içinde yer aldığımız bir Hükümetin Programı 
hakkında görüş bildirmek, eksiklik ve noksanlıkları söylemek ve Hükümet uygulamalarında 
bunların giderilmesini istemek, zannediyorum çok doğal bir haktır ve bununla, Hükümet ve 
ona destek veren siyasal partiler arasındaki güven ilişkisi zedelenmiş olmaz. 

Bu Programda -açıkça söylüyorum ki- Birinci Koalisyon Protokolünden ve Birinci Koalis
yon Hükümetinin Programından farklı olarak demokrasi, demokratikleşme, insan hakları, çok 
zayıf bir söylemle, çok soyut, önem ve öncelik derecesi çok düşük bir biçimde söylenmektedir. 
(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tabiî, bu, bizim için son derece önemli bir sorundur. Elbet, ekonomik işletmeleri verimli 
hale getirmek ve bunun, için gerekiyorsa, özelleştirmeler yapmak da, elbette, eğer ülkenin esenliği 
gerekiyorsa, yapılması gerekli bir şeydir; ama, bence, bundan çok daha önemlisi, bu ülkede 
yaşayan insanların, temel hak ve özgürlüklerle donatıldığı, demokratik güvenceler altında ya
şadığı, korkulardan arındırılmış oldukları ve tüm insan haklarını kullanabildikleri bir toplu
mu yaratmaktır. Bunu, bir işletmenin özelleştirilmesinden daha az önemsiz saymak, daha geri 
planda tutmak, bence, ülke sorunlarına gerçekçi yaklaşmak anlamına gelmez; ama, inanıyo
ruz ki, SHP kanadı ve Hükümetimiz, Türkiye'de insan haklarının güçlendirilmesi, demokra
tikleşmenin hızlandırılması yolunda üstüne düşen görevi, elden geldiğince yapacaktır. 

Hükümet Programında biraz kuşkuyla ve kaygıyla karşıladığımız bir nokta da, verginin 
yaygınlaştırılması ve bu amaçla vergi oranlarının düşürülmesinin ifade ediliyor olması, ama 
aynı zamanda da vergi yükünün artırılacağının onunla birlikte söyleniyor olmasıdır. 

Vergi yükünden kastettiğim, vergi verebilecek insanlardan, katmanlardan, gelir grupların
dan daha çok vergi alarak, devletin ihtiyaçlarını karşılayabilecek geliri sağlamaktır. Eğer bu
gün birçok şey özelleştirilmek, satılmak durumunda kalmıyorsa, bu, bir ekonomik verimlili
ğin gereği olmaktan çok, yeterli, güvenilir ve hakça bir vergi düzeninin sağlanamıyor olmasın
dandır. 

Şimdi, Hükümet diyor ki, "vergi oranlarını indireceğim; ama, yaygınlaştıracağım." 
Vergi oranlarını indirmek, bir anlık bir şeydir; yarın indirirsiniz ve yürürlüğe girer; ama, 

vergi tabanını yaygınlaştırmak, çok uzun bir süreçtir. Türkiye, uzun yıllardır bu gayret içinde 
olduğu halde, bunu yeterince, bir türlü başaramamıştır. O halde şimdi, hemen, kısa süreli he
defi yapıp, vergi oranlarını düşürürsünüz vergiyi yaygınlaştıracağım diye; ama, onun sonunda, 
toplumun verdiği tüm vergi yükünü, özellikle vergi verebilecek durumda olanların katlanmak 
zorunda oldukları vergi yükünü de hafifletmiş olursunuz. Türkiye'nin buna tahammülü yok
tur. Tüm Avrupa ülkeleri içinde, tüm OECD ülkeleri içinde, toplumdan ve yurttaşından en az 
vergi alabilmeyi beceren devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. En ileri kapitalist ülkelerde, 
en gelişmiş kapitalist ülkelerde, sermayenin en yoğun biçimde korunduğu ülkelerde dahi, tüm 
OECD ülkelerinde dahi, Türkiye'nin bugün aldığı vergiden daha yükseği, çok daha yükseği 
alınabilmektedir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Niye almıyorsunuz Sayın Hocam; korkuyor musunuz?! 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Daha az... Alsınlar diye söylüyorum. Onların 

görevi... Alacaklar... Alacaklar... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim. , < 
Sayın hatip, devam edin. 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bunun yapılmamasının sonuçları, bizi, Sos-
yddemokrat Halkçı Parti olarak çok yakından ilgilendirir. Çünkü, biliyoruz ki, bunun yapıl
maması halinde ilk feda edilecek şey, .sosyal devlettir; bunun yapılmaması halinde ilk feda edi
lecek şey, bence, eğitim ihtiyaçlarıdır, sağlık ihtiyaçlarıdır; yani, çok geniş kitlelerin bir zorluk 
içinde kalmadan yararlanmak hakkına sahip olduğu hizmetlerdir. Onun için, vergi yükünün 
hem adil olması -çok kazanandan çok, az kazanandan az alınması- hem yeterince düzeyde alın
ması ve hem de bunların bir kısmının korumasız kitleler için kullanılması, bizim vaçgeçemeye-
ceğimiz bir erektir ve bunun takipçisi olacağız. 

Hükümet Programında, sübvansiyonlardan vaçgeçileceği, devletin malî yardım vermek
ten, sübvansiyon vermekten vazgeçeceği söylenmektedir; biraz daha ayrıntılı bir biçimde, ör
neğin, sağlık kuruluşlarına, hastanelere bundan böyle doğrudan sübvansiyon, malî yardım ve
rilmeyeceği, bunun yerine bir prim sisteminin, genel sağlık sigortasının getirileceği söylen
mektedir. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Buna mı kredi açıyorsunuz Hoca1? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım bir pazar ekonomisinin 

sosyal bir pazar ekonomisi haline dönüşmesinin bir pazar ekonomisinin, vahşi bir kapitalizm 
haline dönüşmemesinin en temel araçlarından biri, devletin, sübvansiyon aracını, çok geniş 
bir biçimde, adilane ve toplumun ihtiyaçlarını gözeterek kullanmasıdır. Sağlık nedeniyle süb
vansiyon gerekebilir; toprağı az olduğundan yetiştirdiği ürün kendisine yetmeyen insan için süb
vansiyon gerekebilir; okulda okuyabilmek için para bulamayan çocuk için sübvansiyon gereke
bilir; adalet hizmetlerinden yararlanabilmek için sübvansiyon gerekir... Pek çok noktada, pek 
çok insan, eşit haklardan yararlanabildiği bir toplumda yaşayabilmek için bu malî yardımlar
dan yararlanır. 

Sosyal piyasa ekonomisini çok başarılı bir biçimde uygulamış Alman ekonomisi, ilke ola
rak, yüzde 100 yarışmacı bir ekonomiye ve pazar ekonomisine oturduğu halde, öyle bir işleyişi, 
vahşi kapitalizmden kurtarabilmek için, insanların tek başlarına fiyat işleyişlerine, maliyet iş
leyişlerine her.türlü ihtiyaçlarıyla terk edildiği bir sistemden kurtarabilmek için, orada çok ge
niş bir sübvansiyon bütçesi uygularlar. Avrupa Topluluğunun tümünde de, çok çeşitli neden
lerle, sübvansiyon, bir devletin sosyal olmasının temel niteliğidir. 

Şimdi, "hastanelere doğrudan sübvansiyon verilmeyecek'* deniyor. 
Genel sağlık sigortası da henüz yeterince yaygınlaştırılmış değil, henüz ciddî olarak başla

mış değil. Sosyal güvenlik sistemlerinin hizmetlerinden, sosyal güvenlik ağından yararlanan 
insan sayısı da 60 milyonluk Türkiye içinde bir avuç insan.,. 

Peki, bu ülkede yaşayan yurttaşlar, eğer sağlık hizmetleri sübvanse edilmezse nasıl olacak 
da, o maliyetleri ödeyebilecek parayı bulup, sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Yeğen, bacanak ne yapıyor?! 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Onun için, sübvansiyon konusunda, zannedi
yorum amacı aşan bir ifade olmuştur ve Programın birçok yerinde sosyal devletin gerekliliğini 
vurgulayan Hükümet, burada, aslında amacı aşan -sübvansiyonların daha anlamlı, daha hak
ça, amaca daha uygun kullanılmasını ifade etmek isterken- böyle bir ifade yanlışlığı göstermiş
tir. Bunun böyle olduğuna inanmak istiyoruz. 

ALGAN HAÇALOĞLU (istanbul) — Niye kredi açıyorsunuz? 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz, vergi gelirlerini artı
rabilmek ve bununla da, devleti, hizmet verebilir hale getirebilmek için, birinci Koalisyon Hü
kümeti, döneminde de -onun Koalisyon Protokolünde ve Hükümet Programında da -muafiyet 
vs istisnaların çok çeşitli olduğunu, verginin aslını artık ortadan kaldıran, vergiyi şeklen var 
gibi gösterip, ama uyguladığı muafiyet, istisna ve indirimlerle vergiyi yok eden bir sistemin 
düzeltilmesi gerektiğini, bu muafiyet ve istisnaların kaldırılması gerektiğini ifade etmiştik. Bu
nu da Birinci Koalisyon Hükümetimiz elden geldiğince yerine getirdi ve birçok muafiyet ve 
istisnayı kaldırdı. 

Bugünkü Programda da, muafiyet ve istisnaların kaldırılacağı yazılıyor; ama, malî kesi
me geldiği zaman, muafiyet, istisna ve indirimlerin özendirileceği ifade ediliyor, bunların sağ
lanacağı ifade ediliyor. , 

I Değerli arkadaşlarım, bence, bu Hükümet Programının, Hükümetin, tekrar birlikte malî 
cçıdan düşünmesi gereken en önemli noktalarından biri budur. Bugün malî kesim, yani ban-

j îmlar, döviz alım satımcıları, menkul kıymet borsalarında uğraşanlar, bütün bu malî kesim, 
vergi muafiyet ve istisnasından yeterince yararlanmaktadır; ama, en önemlisi, aslında malî ke
çim, bumdan sağladığı Icaynaklan yatırıma yöneltmek, yatırıma kaynak sağlamak ve böylece 
üUıenin gelişmesinin, kalkınmasının hızlandırılmasına hizmet etmek yerine, kendi içinde dö
nen bir rant ekonomisi oluşturmuştur. Dilerdim İd, Sayın Başbakan burada olsaydı ve Türkiye 
cüsoaomİEİnin bu en temel sorununu dinlese ve yanıt vermek imkânına sahip olsaydı... (RP sı-

; rclcnndan, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Bu rant ekonomisi kesimi, Türkiye'nin ekonomik büyümesini önemli ölçüde yavaşlattığı 

•j gibi, ayrıca, kamu vicdanınca "haksız" diye adlandırılabilecek kazanç yollarına da açık kapı 
bırakmakta ve gelir bölüşümünü çok acımasız bir biçimde kötüleştirmektedir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ortak, alkışı nereden alıyorsun?! 
AYDDM GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu Programda eksik gördüğümüz bir nokta, 

Türkiye'nin sanayileşme erkinin, sanayileşme amacının, sanayileşme hedefinin yeterince vur
gulanmamış olmasıdır, özellikle, yedinci plan döneminin başlayacağı önümüzdeki yılda, bu 
plan dönemi başlamadan önce, Türkiye'nin temel sanayi hedeflerinin, temel sanayileşme ira
desinin belirginleşmiş ve vurgulanmış olmasını gerçekten çok isterdik. 

Desteldeme alımları konusunda da birkaç şey söylemek istiyorum. 
Anlaşılan, ürün fazlası olan bazı tarım sektöründe (Çay gibi, tütün gibi, fındık gibi) des

teldeme alımlarının daha az, daha dar kapsamlı ve daha az parayla yapılacağı ifade edilmekte
dir. Doğrudur, haklıdır. Eğer, tütünü, çayı, fındığı satamıyorsanız, satabilme imkânınız yoksa, 
bunları büyük maliyetlerle yıllarca stokluyor ve sonunda yok etmek durumunda kalıyorsanız 
ve bundan ötürü, bu yanlış üretimden ötürü büyük zararlara uğruyorsanız, elbette üretimin, 
pazarlama ihtiyaçlarına uygun bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerekir; ama, bunun bugün 
Programın temel hedeflerinden biri haline getirilmesi, korkarım ki, tütün, çay ve fındık üreti
cisinin bedel ödemesi gibi, bir sonucu doğurabilir. Tütün, çay, fındık gibi fazla üretilen ürünle
rin arzlarını kısıcı önlemler elbette alınmalıdır, bunda hiçbir tereddüt yoktur; ama, bunların 
neyi üreteceği, nasıl üreteceği, nereden geçineceği, ne işle meşgul olacağı da belirlenmelidir. 
Eğer Programda yalnızca bunların alımlarının yeniden gözden geçirileceği yazılır ve bunun kar
şılığında yapılması gerekli şeyler ifade edilmezse o zaman, zannediyorum ki, bir yeni sosyal 
gerginlik noktası bizi beklemektedir. , 
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Birinci Koalisyon Protokolünde ye Hükümet Programında ücretlerin, maaşların ve des
tekleme fiyatlarının, emekli, dul ve yetim maaşlarının enflasyonun altında kalmayacağı ve eko
nomik büyümeye koşut olarak, ayrıca refahtan pay alacağı, açık seçik yazılmışken, bu Hükü
met Programında, ücretlerin, maaşların, emekli, dul ve yetim aylıklarının ve destekleme alım
larının, yani köylünün gelirinin güven altında tutulacağı, enflasyondan zarar görmeyeceği ve 
refah artışından pay alacağı yolunda ifadeye rastlamadım; bunu da bir büyük eksiklik sayıyo
rum. (RP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Eğitimde, sekiz yıllık temel eğitim, birinci Hükümetin temel hedeflerinden biriydi ve bi
rinci Hükümet, sekiz yıllık temel eğitimi gerçekleştirme yolunda bazı öncü adımları atmıştı. 
Bugün bu Programda, sekiz yıllık temel eğitimin hızla yaygınlaştırılacağı konusunda bir ifade
ye rastlanmamış olmasını, sadece bir unutkanlık sayıyorum ve birinci Hükümetin devamı ola
rak bu Hükümetin de sekiz yıllık temel eğitimi artıracağına, genişleteceğine inanıyorum. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Muhalefet adına konuşuyorsun; sağ ol! 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin ve 

bütçenin temel sorunu, başka konuşmacı arkadaşlarımızın da kuşkusuz sık sık vurgulayacağı 
üzere, iç borçların faiz yüklerinin, dış borçların faiz yüklerinin, ama özellikle iç borçların faiz 
yüklerinin tasımlamaz, kaldırılamaz bir boyuta gelmiş olmasıdır. Bu, ne bugünkü ne dünkü 
ne de ondan önceki hükümetin bir suçudur. Bu borç stokunun çok artmış olması ve bu borç 
stokunun oluşturulabilmesi için çok yüksek faizlerin ödeniyor olması, bugün bütçeye, hivbir 
çağdaş malî sistemde rastlanmayacak ölçüde faiz yükünü de beraberinde getirmiştir. Bu çok 
büyük bir sorundur ve bu sorunu kendi içinde çözmekten başka bir çare yoktur. 

"Bu iç borç faiz yükünü olduğu gibi tutalım, iç borçlanmayı bugünkü hızıyla sürdürelim, 
vergileme vesaire yapmayalım, bugün aynen bunu böyle götürelim, bunun yerine bir miktar 
KİT satalım, bir miktar arsa satalım -bunları, tabiî, özelleştirmek, satmak gerekiyorsa, hiçbir 
itirazım yok, onu kastetmiyorum- bu amaçla bunları elden çıkaralım'" demek, bu sorunu çöz
mez. Çünkü, gelecek yıl... (RP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Hiç boş yere kendi kendinize gelin güvey olmayın; bir hükümete yol göstermek, eleştiriler 
yapmak, Grup olarak kendisinden beklediklerimizi ifade etmek, ama kendisini güvenle des
teklemek çok doğal bir şeydir, çok doğal bir sonuçtur, Onun için, bu nesnel sorumlu sese siz 
alışacaksınız, hepimiz zaman içinde alışacağız. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — SHP Grup Başkanvekiline de yakışan budur işte! 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Eskisi gibi, "kör kör parmağım gözüne; bu 

hükümet benim hükümetim; yalan dolan varmış, hırsızlık varmış, haksızlık varmış, zararı yok, 
geçsin gitsin" demek yok. (RP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu yok, bu yok, 
bu yok... 

Zannediyorum, iç borçlar konusunda, iç borçların getirdiği faiz yükü konusunda yedek 
çözümler üretmek yerine, iç borçları, özellikle bankalarla birlikte, vade açısından ve faizleri 
açısından yeniden düzenlemekte büyük zorunluluk vardır. Eğer, Hükümet ve onun ekonomi 
kanadı, bunu yapmak yerine başka yapay çözümler ararsa, bu sorunu çözmez, bu sorunu da
ha da büyümüş bir biçimde gelecek hükümetlere devreder. 

İç borçların faiz yükünün ve vadelerinin, bu borcu veren kurum ve kuruluşlarla, özellikle 
bankalarla, yeniden bir düzene bağlanması, karşılıklı anlayış içinde yeni bir düzene bağlanma
sı, elbette belli kesimlerin istemeyeceği ve karşı çıkacağı bir yöntemdir; ama, bugünün 
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koşullarında, ben, Türkiye bütçesinin esenliğe çıkarılması, Türkiye ekonomisinin esenliğe çı
karılması, enflasyonun denetim altında tutulabilmesi için başkaca da yapılabilecek bir şey gö
remiyorum. Onun için, Hükümetimizin bu konu üzerinde düşünmesini tekrar rica ediyorum. 

Belediyelerle ilgili yasa tasarısı, belediyelere yeni kaynaklar getiren yasa tasarısı, zannedi
yorum, umuyorum, önümüzdeki günlerde yasalaşacak. Ancak, bu, tabiî, belediyelerin ihtiyaç
larını uzun sürede karşılayacaktır. Vergi yasaları ihtiyaçları aniden karşılayamaz; ama, bugün 
belediyelerin gerçekten o yörede, o kentte yaşayan insanlara hizmet götürebilmesi açısından 
dayanılamayacak ölçüde ağır bir yükü taşıma şanssızlıkları vardır. Bugün, Ankara'da bakan
lık kapılarında rastladığınız neredeyse her iki kişiden, her üç kişiden biri, bir belediye başkanıdır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Siz o hale getirdiniz! 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu insanlar, yörelerindeki insanlara hizmet ve
rebilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, onların ulaşım, kanalizasyon, yol, su, her ney
se, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, âdeta kendi kişiliklerinden ve onurlarından fedakârlık ya
parak, bazen günlerce kapılarda bekleyerek, bu hizmetlerin gerektirdiği kaynağı bulma erdem
liliğini gösteriyorlar. "Şimdi vergi yasası çıkıyor; onun için, belediyelere malî yardıma ihtiyaç 
yoktur" demek, bence, çok yanlış bir yaklaşımdır ve Hükümetin böyle yapmayacağına inan
mak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet Programında rastlamak istediğim, ama rastlayamadı-
ğım noktalardan biri de, bugün Türkiye'nin başında, "sıcak para" diye adlandırdığımız, "hot 
money" diye adlandırdığımız bir büyük belanın olmasıdır. 

Türkiye'de reel faizler çok yüksek olduğu,için bugünkü koşullarda, 1 dolara, aşağı yukarı 
yüzde 20-25'e ulaşan faiz ödeniyor; oysa, bunun Avrupa'deki ve Amerika Birleşik Devletlerin
deki düzeyi yüzde 6-8 dolayındadır ve Türkiye, bu dolara, bu marka, bu sterline, bu franka, 
yüzde 20-25'lere varan bir faizi ödüyor. 

Bu, tabiî, doğal olarak kârlı alanlar arayan, spekülatif kazançlar arayan, yüksek faiz ara
yan uluslararası dolaşımdaki paranın Türkiye'ye gelmesine ve bizim ihtiyaçlarımızda kullanıl
masına olanak tanıyor. Bu iyi, güzel denebilir; ama, bunun iki tane önemli sonucu oluyor. Bu 
sonuçlardan bir tanesi şudur : Faiz yükünü düşürmeye kalktığınız zaman, sıcak paranın kaça
cağı korkusunu teninizde hissediyorsunuz ve bu yüksek faiz oranını bir anlamda sürdürmek 
zorunda kalıyorsunuz. Bu yüksek faiz oranının sürdürülmesi, hem Türkiye'nin ekonomik is
tikrarının böyle her an değişebilir bir olguya bağlanması sonucunu getiriyor hem de içerideki 
faizin yüksek olması ve dolayısıyla rant gelirlerinin çok olması, emek ve diğer gelir türlerinin 
daha az olması, gelir bölüşümünün haksız olması sonucunu getiriyor. 

Ayrıca, bu "hot money", sizin gerçekçi kur ayarlaması yapmanızı da önlüyor; yani, bu 
para kaçacak diye, Türk Lirasının değerini düşeremiyorsunuz, Türk Lirasını gerçekçi bir baza 
oturtamıyorsunuz, daima, olduğundan yüksek tutuyorsunuz -ki, bu sıcak para kaçmasın- ama, 
bunun sonucunda da ihracatınız azalıyor, ticaret bilançonuz açık veriyor, bu, ödemeler bilan
çosuna atlıyor ve oradan tekrar yeniden sıcak para teminine zorunlu kalıyorsunuz ve böylece 
döngü, kendini besleyip gidiyor. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, son 5 dakikanız. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Onun için, sıcak paranın çözülmesini bu Hü

kümetten bekliyoruz. 
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ÎBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sen daha çok beklersin! 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — özelleştirme konusunda da birkaç söz söyle

mek istiyorum. 
özelleştirme, bugün tüm dünyanın ve istisnasız tüm ekonomilerin kabul ettiği, gerekli gör

düğü bir olgudur. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin de özelleştirmeye ilkesel olarak hiçbir itira
zı yoktur. İçinde bulunduğumuz çağda ve dünya koşullarında, ne pahasına olursa olsun, dev
let işletmeciliğinde ısrar etmenin, akılla, mantıkla bağdaşabilir bir tarafı yoktur. Eğer biz, eko
nomik verimliliği ön planda tutuyorsak, ülkenin ekonomik verimlilğinin yükselmesini istiyor
sak, elbette,verimsiz çalışan, birçok politik darbeyi sineye çekmek zorunda kalan, birçok ne
denle, verimli çalışma şansını yitirmiş bulunan işletmelerin özelleştirilmesi gerekebilir. Ama, 
burada birkaç noktaya önemle değinmek istiyorum. 

Dünya Bankası, özelleştirmenin hangi koşullarda haklı, başarılabilir ve doğru olduğunu 
tespit etmiştir, bunu da göndermiştir. Dünya Bankası diyor ki : "özelleştirme, ekonomik ve
rimlilik amacına yönelik olmalıdır, ekonominin genel verimliliğini yükseltmek için özelleştir
me yapılmalıdır." Yoksa, "kamudan alayım da, ne pahasına olursa olsun özele vereyim... Büt
çe açığım var, ne pahasına olursa olsun bir şeyler satıp kapatayım ya da, bir alıcı çok heveslen
di, politik olarak destek de veriyor, ona da bu işletmeyi vereyim" gibi yaklaşımlarla özelleştir
me yapılacak olursa, bu, Dünya Bankasının dahi kabul etmediği bir yaklaşımdır. (RP sırala
rından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Şimdiye kadar nerelerdeydiniz?! 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Dünya Banlcası, ekonomik verimliliğin artırıl

masını ön planda tutuyor. O halde, ilke olarak, ekonomik verimliliğin var olduğu işletmeleri 
satmakta, Dünya Bankası açısından da bir zorunluluk yoktur. Eğer satıyorsanız, başka neden
lerle satıyorsunuz demektir ve bu, Dünya Bankasının kabul ettiği bir doğru özelleştirme değildir. 

Dünya Bankası ikinci olarak şunu söylüyor ve ısrarla söylüyor : "Ne pahasına olursa ol
sun, özelleştirmeyle, özellikle büyük çaplı özelleştirmelerle ilgili olarak bir sosyal planınız eli
nizin altında olacak. 'Bu tesisi, bu şirketi özelleştirdiğimde, buradan ne .kadar işsiz çıkacaktır; 
bu işsizin ne kadarını emekli yapacağım; ne kadarına işsizlik sigortası ödeyeceğim; ne kadarını 
eğitimden geçirerek başka sektörlerde işgücü olarak kullanacağım?' diye bunun çok ince dü
şünülmüş bir sosyal plana bağlanmasını zorunlu kılmaktadır." 

Hükümet Programında aslında bunlar öngörülmüştür; doğrudur ve destekliyoruz. Hü
kümet, "bunları ben, ne pahasına olursa olsun, hiçbir sosyal ihtiyaç programlaması yapma
dan, işsizlik sorununa bir yanıt vermeden yapacağım" demiyor; ama, hızlı özelleştirme, bir 
an önce bütçe açığını kapatilme, bir an önce nakit kaynaklara ulaşabilme, bir an önce eldeki 
avuçtakini satıp, bütçe açığını, kamu kesimi finans açığını biraz düşürebilme ve dolayısıyla enf
lasyonun çok ileriye gitmesini önleme amacıyla, korkarım, endişe ederim ve kaygı duyarım ki, 
çok daha önceden hazırlanmış olan -bu sosyal planlama yapılmaksızın- özelleştirmelere gidilir 
ve bu, toplumda büyük tepkiler doğurur. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — İktidar sizlersiniz... 
ALİ DİNÇER (Ankara) — İktidarda mısınız, muhalefette misiniz?! 
AYDlN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, toplum, bugün zaten, 

anlattığım üzere, konuşmamın giriş kısmında uzun uzun betimlediğim üzere, birçok korkuyla 
yaşamak zorunda kalan bir toplumdur. Şimdi, bu topluma, âdeta, bazı kanalların, bazı kay-
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naklann, bazı odakların bir tür özelleştir histerisi halinde saldıkları korkuyu eğer biz öule-
mezsek, her özelleştirmede çok geniş tepkilere, karşı koymalara ve dirençlere uğrarız. 

x Onun için, biz SHP olarak diyoruz ki, evet, ekonomik verimliliği yükseltmek için özelleş
tirme yapılmalıdır, itirazımız yok; ancak, mutlaka bir sosyal planlamayla yapılmalıdır ye mut
laka, satılması gerekli ve ekonomik verimliliği yükseltecek olanlar satılmalıdır ve mutlaka, toplum 
ikna edilmelidir. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — PTT'yi satacak mısınız Sayın Gürkan? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bunu açıkça söylüyorum ve bunu, yeni Hükü

metimizden, lütfen, SHP'nin bir uyarısı olarak bir kenara yazmalarını istiyorum. 
Zaten her alanda ağır gerginlikler yaşayan bu topluma, etnik alanda, inanç alanında, ya

şam güvencesi alanında, iş bulup bulamama alanında çok ağır yükleri taşıyan, çok ağır ger
ginlikleri taşıyan bu topluma, durmaksızın, belli odaklar, belli kanallar eliyle, "işte bunlardıı 
satılacak, ama sen ne olacaksın?" sorusunun yanıtı verilmeksizin bir özelleştirme histerisi ya- -
yılırsa, bu var olan gerginliklere dayanılmaz yeni gerginlikler ekleme sonucunu getirir. 

t. MELtH GÖKÇEK (Ankara) — PTT'ye ne diyeceksiniz Sayın Gürkan? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Dünya Bankasının çok ısrarla üzerinde durdu

ğu özelleştirme kurallarından biri de, özelleştirmenin bütününün bir plana bağlanmasıdır. Ki
mi özelleştirilebilir kimi özerkleştirilebilir, kimi bugün satılır, kimi yarın satılır, kimi kapatılır; 
ama, bütün bunların bir plana bağlanmış olması lazımdır. 

özelleştirmenin başarılı olduğu tüm ülkelerde, tüm devlet işletmeciliklerini kapsayan, ge
niş bir zamanlama planı ve geniş bir maliyet planlaması vardır, sosyal planlama vardır. (RP 
ve CHP sıralarından "günah çıkarıyor" sesleri) 

TÖYÖK, böyle bir amaca yönelik tasarıydı. TÖYÖK'ün eksiği olabilir; ama, TÖYÖK, KİT 
olgusuna belli bir bütünlük içinde bakan bir yaklaşımdı: "Hangisi ne zaman özelleştirilecek, 
hangisi özerkleştirilecek, hangisinin teknolojisi iyileştirilecek, hangisi kapatılacak, hangisinin 
arsası satılacak, hangisinin işletmesi devredilecek, hangisinin yerine yenisi kurulacak, hangi 
koşullarda özelleştirilecek?" bütün bunları bir plana ve sisteme bağlayan bir yasaydı. Şimdi, 
anlaşılan, TÖYÖK yasası çıkmıyor; ama, bizim, Hükümetten ısrarımız şudur : TÖYÖK yasası 
çıkmıyor olsa dahi... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Vaz mı geçtiniz? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ben Hükümet değilim. Ben sadece oy veririm 

veya vermem. (ANAP,, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, dinleyiniz. 
Sayın Gürkan, süreniz doldu, lütfen... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hükümet ortağı değil misiniz? 
BAŞKAN — Dinleyelim değerli arkadaşlar. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) —• Bitiriyorum efendim. 
TÖYÖK yasası çıkmıyorsa, mutlaka, özelleştirme, bir sisteme, sistematiğe bağlanmalıdır, 

açık ve saydam olmalıdır ve herkes tarafından, neyin, ne kadar, ne zaman, hangi ölçüde özel
leştirileceği bilinmelidir. 

Son olarak PTT hakkında bir şey söyleyeyim : PTT, aniden çıkmış bir özelleştirme proje
sidir. (ANAP, RP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) , 
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"Niçin aniden PTT?" sorusunun yanıtını henüz daha bulabilmiş değiliz. (ANAP, RP ve( 

CHP sıralarından alkışlar) 
Onun için, PTT'nin hangi koşullarda özelleştirileceğini bilmediğimiz için, PTT'nin özel

leştirilmesine, bu aşamada, Grup olarak peşin bir kabul göstermiyoruz; ama, Hükümet gelir, 
getirir, anlatır; eğer, ekonominin gerekleri haklı gösteriyorsa, eğer ülkenin yararı varsa, eğer 
özel tekelleşmeye neden olmuyorsa, eğer yüksek kârların bir biçimde özelleştirilmesi sonucu
nu doğurmuyorsa ve Hükümet ve bu konuda Grubumuzu ve bundan etkilenecek tüm insanla
rı ciddî bir biçimde ikna ederse, elbette Hükümetin bu Programına da bu noktadaki yaklaşı
mına da "evet" diyeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum : Türkiye, her hü
kümetin göğüslemek şanssızlığına uğramadığı çok ağır sorunları, bugün bu Hükümetin sırtı
na vurmuştur. 

MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Kendisi talip oldu. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu Hükümet, yeni bir Hükümettir; başında 

yeni bir Başbakan vardır; içindeki pek çok insan, yıpranmamış yeni insanlardır. 
ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu) — Yıprananlar kim? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Biz, bu Hükümetin, ülke sorunlarına iyi niyet

le, ciddiyetle, sorumluluk duygusu içinde, cesaretle sahip çıkacağını umuyor, kendilerine başa
rılar diliyoruz. 

Sayın Başkanımızı ve Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. (SHP, ANAP, RP ve CHP 
sıralarından alkışlar) , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Değerli milletvekilleri, saat 13.00'e yaklaştı. Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek 

için, saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.53 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Hüsamettin Cindoruk 
KÂTİP ÜYELER : Feridun Pehlivan (Bursa), Işılay Saygın (İzmir) 

- — : m —; '-

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 

1. — Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi 
(Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Deniz Baykal'da. 
Buyurunuz Sayın Baykal. (CHP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
FAİK ALTUN (Antalya) — Hükümet yok, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakanlarımızdan üçünü görüyorum... 
FAÎK ALTUN (Antalya) — Başbakan nerede, Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Mazeretini biraz evvel Sayın Cevheri söyledi, sanıyorum o mazeret sürüyor 

arkadaşlar. 
Buyurunuz Sayın Baykal. 
CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

televizyonlarının ekranlarında Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görüşmeleri izleyen sevgili 
vatandaşlarım; hepinizi, tümünüzü, Cumhuriyet Halk Partisi adına, kendi adıma en içten duygular
la, sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Yeni oluşturulan bir Cumhuriyet Hükümetinin Programını müzakere etmek için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplanmıştır. Hükümetin Program görüşmelerinin çok talihsiz bir zamanla
maya maruz kaldığı görülüyor. Hepimiz, bu Hükümet göreve başlarken, karşı karşıya kaldığımız 
olumsuz olayların etkisi altındayız. 

Hükümet Programıyla ilgili düşüncelerimi, görüşlerimi ifade etmeye başlamadan önce, dün 
akşam Sivas'ta yaşanan olayla ilgili derin üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. 

Dün, Türkiye'de bir süreden beri örneğini görmediğimiz türden bir terör olayıyla, bir saldırı 
olayıyla karşılaştık. Ülkemizde çok yaygın bir biçimde, coğrafyamızın çok değişik yörelerinde sık 
sık terör olaylarıyla karşılıyoruz; ama, dün Sivas'ta yaşanan terör olayı, farklı bir olaydı. Türki
ye'nin, çok ağır iç gerginlikleri yaşadıktan, büyük iç çekişmelerin içinden geçtikten sonra artık bir 
ölçüde, sükûnete, barışa, huzura ihtiyacı olduğu bir dönemde, böyle bir barışı sağlamak için olağa
nüstü bir gayreti herkesin gösterme gereğini kavradığı bir noktada, böyle bir olayın yaşanmış 
olması gerçekten büyük talihsizlik olmuştur. 

Dün yaşanan olay dolayısıyla, bütün milletimizle birlikte, derin üzüntülerimizi birbirimize 
ifade etmeliyiz, bu olayın anlamı üzerinde düşünmeliyiz. 
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Türkiye, kendisiyle çok fazla uğraşan bir ülke konumunda. Çok uzun bir süre birbirimizle 
kavga ettik; iç çekişmelerin, iç tartışmalann etkisi altına girdik ve kendi kendisiyle uğraşan,bir 
ülke konumundan uzun süre çıkamadık. 

Şimdi, Türkiye'nin bir iç barış, bir iç huzur dönemine ihtiyaç duyduğu bir noktada, tekrar çok 
tehlikeli bir iç gerginlik sürecinin başlatılması çok büyük bir yanlış olmuştur. 

- Toplumumuzun bütün kesimlerinin bir an önce, birbirine'daha hoşgörülü, birbirine daha 
sıcak, daha sevecen yaklaşma gereği üzerinde düşünmesi ve toplumumuzun çok muhtaç olduğu 
sevgi, kardeşlik ve hoşgörü ortamım elbirliğiyle yeniden inşa etmemiz, mutlak bir zorunluluktur; 
dönem bunu gerektiriyor. 

Dün yaşadığımız olay, bu ihtiyacı bir kez daha herkesin kavramasına yardımcı olursa, bun-
" dan bir yarar çıkarılmış olunabilir; ama, çok ağır bir olaydır, 35 vatandaşımızı kaybettik. 

Türkiye, tekrar, kendi kendisiyle uğraşan, kendi jnsanlanna düşmanlık duyan, kendi insanla
rıyla barışık yaşayamayan bir ülke' görüntüsü vermeye başladı. Bunun en kısa zamanda kontrol 
altına alınması ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için gereken özenin herkes tarafından gös
terilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Bir toplumda herkes aynı şekilde düşünmek zorunda değildir. Herkes, birbirinden farklı 
inançlara, inanışlara, düşüncelere sahip olabilir. Bu düşünceler, çok tahrik edici bir biçimde de ifa
de edilmiş olabilir; ama, hepimizin, düşünce karşısında bir temel hoşgörüyü, anlayışı kendine ve 
inancına güveni sergileyecek bir olgunluk noktasında olmamız lazımdır. 

Dün yaşanan olayla ilgili sevindirici bazı noktalar bulmak belki mümkün. Olayın, Türkiye'de 
bir mezhep tartışmasına dönüşme eğilimi göstermemiş olması, bir iç inanç kavgası haline dönüş
memiş olması gerçekten sevindirici bir noktadır, korunması gereken bir noktadır. 

'Ayrıca, üzerinde dikkatle durulması gereken bir başka nokta, dünkü olayın, Sivas'ta yaşayan 
yurttaşlarımızın ezici çoğunluğu tarafından onaylanmadığını, onların katılmadıkları, üzüntüyle tes
pit ettikleri bir olay niteliğinde ortaya çıktığının öğrenilmesi de, bu açıdan sevindirici olmuştur. 
Sivas halkı bu olayların İçinde değildir, bu olayların parçası değildir. Örgütlü, küçük bir grubun bu 
olayların içinde bulunduğu, artık açıkça ortaya çıkmıştır. 

Tabiî, bu noktada üzerinde durulması gereken bir temel konu var, o da şudur: Olayı değerlen
dirirken, bu saldırının doğrudan sorumluluğunu üstlenen çevrelere sahip çıkma, onları haklı göster
me, onların davranışlarını meşrulaştırma anlamına gelebilecek açıklamaların yapılmasından, her
kes, özellikle Hükümet yetkilileri, özellikle içişleri Bakanı, Başbakan, Hükümet adına konuşan 
herkes ve siyasî parti liderleri, özenle kaçınmalıdırlar. (CHP sıralanndan albşlar) Bir acı olay 
yaşandı, bu olayı bir daha yaşamamalıyız, yaşamamak için, olaya, kimse, haklılık, meşruiyet ver
memelidir. Olayın karşısında herkes, ölçülü, dikkatli; ama kararlı bir tavır takınmahdır. Bu olayla-
nn önünü almak zorundayız; bu hepimizin sorumluluğudur, hepimize görev düşüyor. 

Bu tespitleri yaptıktan sonra* dün yaşanan olayla ilgili olarak Hükümetin sorumluluğuna da 
dikkati çekmek istiyorum. Ne yazık ki, Hükümet bu konuda, üzerine düşen dikkati, öngörüyü, 
kararlılığı zamanında gösterememiştir. 

•. / 

Hükümetin, "Daha güvenoyu alamadım, o nedenle tam yetkili değilim" anlayışı içinde olması 
kesinlikle kabul edilemez. Kıbns'ta ödün verirken, teröristlerle ilgili af kararnamesi liazırlıklan 
yaparken kendisini yetkili gören Hükümetin, yurttaşlannın can güvenliğini açıkça tehlikeye sokan 

— 472 — 



TJ3.MM. B:121 3 .7 .1993 0 : 2 

bir süreç başlamışken, bunun karşısında etkin ve kararlı davranış gösterememesi, hiçbir gerekçeyle 
hskla gösterilemez. (CHP sıralarından alkışlar) 

Dün, ne yazık ki, bu yaşanmıştır. Yavaş çekilmiş bir film gibi, saat 13.30'dan sonra başlayan 
olay, saat 20.00'den sonra bir kundaklama girişimine dönüşmüştür ve bu dönüşümü oradaki yetki
liler önleyememişlerdir. Hükümet, bu girişimin önlenmesi için gerekli önlemleri, kararlılığı alama
mıştır ve sonuç acı bir biçimde ortaya çıkmıştır. 

Otelde bulunan insanların saat 18.00'dc Ankara'ya, dostlarına telefonlar açarak, "acele Hükü
met yetkilileriyle temas kurunuz ve bizi otelden tahliye ettiriniz, durum iyi değil" diye feryatlarını 
bilenlerin, bu durumu açıkça değerlendirmeleri kaçınılmaz olur. Ne yazık ki, bu yaşanmıştır ve 
iktidar, zamanında gereken önlemi alamamıştır. 

İçinde bulunduğumuz dönemde, saat 13.30'da başlayan bir kargaşanın, hassas bölge sayılabi
lecek olan otelde ve kültür merkezi etrafında bir sabotajın, bir yangın girişiminin, bir fiilî saldırı
nın etkisiz kılınacak şekilde önlenememesi, bir il merkezinde bunun başanlamaması, cumhuriyetin 
temellerinin atıldığı Sivas'ta bunun gerçekleştirilememiş olması, hiçbir şekilde mazur görülemez. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Hükümet, göreve başlarken ilk sınavını başarısızlıkla vermiştir. Bunu üzüntüyle tespit ediyo
rum; oma olay, siyasî tartışmaya konu edilebilecek nitelikte bir olay değildir. Olayın, Türkiye'de 
bir daha tekerrür etmemesini dilediğimiz tehlikeli niteliği karşısında, hepimizin dikkatli, sorumlu, 
ölçülü bir davranış içinde, Türkiye'yi çok muhtaç olduğumuz barışa, sevgiye, kardeşliğe, kaynaş
maya taşıyacak bir tutum içinde bulunmamız mutlak zorunluluktur. 

Türkiye'de herkes birbirinin benzeri düşünceye sahip olmak zorunda değildir, herkes birbiri
nin inancım paylaşmak zorunda değildir; Türkiye, demokratik bir ülkedir, bir cumhuriyettir, laik 
bir aımhuriyettir; inanç özgürlüğü de vardır, düşünce özgürlüğü de vardır. 

Ortadaki ihlaller, hukuk devleti içinde yasalar tarafından değerlendirilir. Olaylara karşı kişisel 
tefûilsrin, saldırıların, İktidar tarafından yurttaşların can güvenliğini üslenmiş sorumluluk duygusu 
içictb mutlaka önlenmesi kaçınılmaz bir devlet yönetme zorunluluğudur. "Devletim" demenin 
gC3€ği yurttaşlarının can hakkına, yaşam hakkına sahip çıkabilmektir. Yurttaşlarımızı il merkezle-' 
rimisds, farklı düşüncelere, tartışmalı düşüncelere sahip olduğu için koruyamayacaksak, insanlı
ğın içine, dünyanın içine nasıl çıkarız? Bunu, bir daha yaşanmaması gereken bir olay olarak görü
yorum; bütün ülkemize, Sivaslılara "geçmiş olsun" diyorum, ölenlere Allah'tan rahmet, hepimize 
bag sağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayın da ortaya koyduğu bir ciddî sürecin içinden geçiyoruz. Türki
ye, bir süreden beri olağan yaşam koşullarının dışına sürüklenmiş durumda. Ülkemizin güneydo
ğusunda hızla tırmanan bir terör olayı yaşıyoruz. Bu terör olayının belli bir lokal sınırlamanın öte
sine geçme eğilimleri, son zamanlarda özellikle, dikkati çekiyor. 

Büyük kentlerde turizm endüstrisini tahrip etmeye dönük olarak, turizm merkezlerimizde ve 
konuyu uluslararası plana aktarma stratejisinin bir parçası olarak, çeşitli uluslararası merkezlerde 
terör olayının hızla tırmandırılmak istendiğini görüyoruz. 

Türkiye, bir büyük sınavın içinden geçiyor. Terör, eğer önümüzdeki dönemde doğru politika
lar izleyerek kontrol altına alamazsak, bizim için, bugün karşılaştığımız sorunların ötesinde, ciddî 
sorunların ortaya çıkmasınajol açabilecek bir tehlike işareti, bir alarm işareti olarak görülüyor. 
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Bu gelişmeleri değerlendiren dünyanın dış politika uzmanlarinin, Türkiye'nin geleceğine 
dönük yeni kaygılan dile getiren değerlendirmeler yaptıklarına tanık oluyoruz. Türkiye, giderek, 
etrafında ağırlaşan bir çemberi, bir kuşatmayı yaşar konuma doğru sürükleniyor. Bundan, büyük 
üzüntü duyuyoruz. 

Elbette, Türkiye'nin bu noktaya gelmiş olması, sadece, terörün doğrudan ilgilendiği konuların 
ele alınmasıyla çözülemez. Türkiye'nin, yıllardan beri çok ağır bir ekonomik politikanın baskısı 
altında eziliyor olması, yüzde 60'lann üzerinde bir enflasyonu oh yılın üzerinde bir süredir Türki
ye'nin taşımış olması, gelir dağılımının çok tehlikeli bir biçimde çarpıklaşmış olması; bölgesel 
dengesizliklerin, artık, Türkiye'yi bağıran bir noktaya getirmiş olması, Türkiye'nin, giderek artan 
bir kimlik krizine, bir etnik ve inanç sorunlarıyla kuşatılmış yeni bir kargaşaya sürüklenmesine 
yardımcı olan temel süreç olarak görülmelidir. Elbette, bu ekonomik olumsuzlukların, bir noktada 
böyle sıkıntılarla bizi karşı karşıya bırakmasını öngörmek yanlış olmazdı. Ne yazık ki, şimdi bu 
noktaya doğru geliyoruz. 

Artık, Türkiye'nin çok yeni, çok sağlıklı siyasal yaklaşımlar ortaya koymasına ihtiyaç var. 
Bizi bu noktaya getiren politikalarla, kadrolarla, anlayışlarla^ ölçülerle, bundan sonrası için artık 
yürüyemeyiz; açılan kredi bitmiştir. Türkiye, derlenmek, toparlanmak, yeni bir anlayışın içine gir
mek, yeni bir iktidar anlayışıyla, yeni politikalarla sorunların üzerine yönelmek durumundadır. 
Sadece günübirlik, günü geçirmeye dönük, idarei maslahatçı yaklaşımlarla, Türkiye'nin, yapısal 
krizlerini, temel sorunlarını artırdığına tanık oluyoruz. Bu olumsuz gidişi önleyecek yeni yaklaşım
lara ihtiyaç var. Şimdi, böyle bir noktadayız. 

Türkiye'yi, terör olayında kendisini gösteren, ekonomik göstergelerde kendisini gösteren 
olumsuzluklar kuşatmış durumda. İki yıla yakın bir süreden beri, güya yeni bir deney içinden geçi
yoruz. Bu deney, Türkiye'de izlenen politikalan değiştirmemiştir; aynı politikalar izlenmiştir ve 
çok doğal olarak da, aynı sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Enflasyon, geçen yıl, son oniki ayda ortaya çıkan enflasyon, bundan önceki oniki ayda yaşa
nan enflasyonun üzerinde gerçekleşmektedir. Yann ayın 4'ü; mayıs ayıyla ilgili rakamlar açıklana
cak. Çok açıkça görülecektir ki, son oniki ayın enflasyon oranı, ondan önceki oniki aydan daha 
yüksek olacaktır. Enflasyonu indirme iddiasıyla işbaşına gelen bir hükümetin, daha hızlanan bir 
enflasyon sonucu karşısında ilgisiz, sorumsuz davranması, bunun doğal karşılanmasını talep etme
si mümkün olabilir mi?.. Ama, sonuç budur. Aynı politikalar izlenmiştir, aynı borçlanma politika
lan izlenmiştir, aynı, vergiden kaçırma politikalan izlenmiştir, aynı harcama politikalan izlenmiş
tir ve sonuç aynı olmuştur. 

Enflasyon böyle... Enflasyonun dışındaki bütün göstergelerde kaygı verici işaretler var^Türki-
ye'nin dış ekonomik ilişkilerinde umut verici bazı gelişmeler kendini gösteriyordu; geride bıraktı
ğımız dönemde, ne yazık ki, bu konuda da olumsuz gelişmeler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Sadece, geride bıraktığımız bu yılın dört ayında, 4 milyar dolara yakın bir dış ticaret açığı 
ortaya çıkmıştır. Bu, 1991 yılında ortaya çıkan dış ticaret açığının yarısıdır; o zaman 8 milyardı, 
şimdi 12 milyar dolara gidiyoruz. 

Dış ticaret açığı tehlikeli bir biçimde artıyor, ihracat tıkanıyor, ithalat olağanüstü bir patlama 
gösteriyor. 

Türkiye'de dış ekonomik ilişkiler kaygı verici işaretler vermeye başladı. Yatınmlar artmıyor, 
tasarruf artmıyor, tüketim eğilimi hızla yükseliyor, tasarruf eğilimi hızla azalıyor. 
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Türkiye sanayileşmeyi unutmuştu; iki yıldır hatırladı mı sanayileşmeyi?.. İki yıldır da sanayi
leşmeyi unutmaya devam etti. 

Türkiye'de işsizlik hızla artıyor. Çalışan işyerleri, giderek daha az işçiyle iş görür hale geli
yorlar. 

Ekonomik veriler sağlıksızdır, umut verici değildir, sosyal veriler umut verici değildir. 

Şimdi, yeni bir siyasal oluşumla karşı karşıyayız. Bu siyasal oluşumun da, ne yazık ki, umut 
verici olmadığı, sadece muhalefetin değil, iktidarda sorumluluk almış siyasî parti sözcülerinin de 
açıklamalarından anlaşılıyor. / 

Bu kadar ağır bir ortamda, bu kadar umutsuz yola çıkarak, bu kadar kendine güvenmeden 
yola çıkarak, Türkiye'nin, bu sorunların altından kalkması güç gözüküyor. 

Bu açmazı, önce doğru tahlil etmeliyiz ve çıkış yollarını da birlikte doğru saptamalıyız. 

Sadece şu noktaya dikkatinizi çekiyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı, Hükümet 
Programını konuşuyor, Sayın Başbakan nerededir? Toplantıda olduğu söyleniyor. (CHP ve ANAP 
grubu sıralarından alkışlar) Toplantı 5 saattir devam ediyor, Sayın Başbakan toplantıda!.. Bundan 
daha önemli toplantı olur mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısından daha önemli toplantı 
olur mu? (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Dışarıda olardan bilmiyorsunuz 
galiba! 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Haberimiz var, biliyorum, biliyorum. 
Başbakan burada Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına katılmak zorundadır; işin 

başı budur, amentüsü budur, iş öyle başlar. Talimatını verir, yardımcısına istikâmetini gösterir, 
gönderir, toplantıda istenen karan çıkartır. 50 nci Cumhuriyet Hükümetini kuruyoruz; 50 Cumhu
riyet Hükümetinde bu manzara bugüne kadar yaşanmamıştır. (CHP ve ANAP sıralanndan "bravo" 
sesleri, alkışlar) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — İlk defa böyle bir şey varit oluyor. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayelerinde yaşanıyor. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bunu, Türkiye'ye vaat edilen değişimin, yenilenmenin bir 

örneği olarak mı alkışlayacağız?.. ^ 
NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) — Yaptığınız tespitlerin tedbirini alıyor Sayın Başbakan. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben sizin hakkınızı koruyorum. Ben, 

Sayın Başbakanı, bir muhalefet partisi milletvekili olarak burada görmek için söylemiyorum. 
Senin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan bir milletvekili olarak, bu işe benden önce 
sahip çıkman gerektiğine inanıyorum. Şimdi sen hak veriyorsun, ondan sonra Kabineyi kurarken, 
Hükümeti oluştururken, "bana sormadı" diye şikâyet ediyorsun!... 

Bu tavır, o tavırdır; bu tavnn sonucu, bakanlann da bir kenara itilmesi, müsteşarlarla, genel 
müdürlerle Türkiye'nin yönetilmesi tavndır; Parlamentonun dışlanması, grubun dışlanması, gide
rek halkın dışlanması tavrıdır. (CHP ve ANAP sıralanndan "bravo" sesleri, alkışlar) Bu süreci 
önlememiz lazım. Bu, olumsuzluktur, işin başı budur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Siyaseti rayına oturtma ihtiyacımız 
var. Bu, yenileşme, bu, değişme değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünlüğünü, saygınlı
ğını esas almadan, hiçbir adım atmak mümkün değildir. 
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Bu, bir yönetim üslubunun ifadesidir. Yani, önümüzdeki dönemin sonullarını bu üslupla 
göğüsleyeceğimiz için, bu üslûbu yakından tanımamızda, tahlil etmemizde yarar vardır. Bu üslûp, 
kendisini, önce, Anayasanın 133 üncü maddesinin değiştirilmesi konusunda gösterdi. Ortada bir 
değişiklik ihtiyacı var, iktidarın bunu gerçekleştirmekte bir yaran var, angajmanı var, bir açmazın 
içinde, bu sorunu çözmeye çalışıyor; ama, yeter çoğunluğu yok. Böyle bir noktada Başbakan çıkcr 
da, "muhalefete hodri meydan diyorum, salı günü Mecliste bekliyorum; göreceğiz kim gelecek, 
kim kaçacak" üslubuyla konuya yaklaşırsa, bu sorunun çözümü mümkün olur mu?.. Nitekim olma
dı... Olmayışından dolayı Anavatan Partisi suçlandı; "imzasımn gereğini yerine getirmedi" diye. 
Getirdi mi getirmedi mi bilmem; ama, bir Başbakanın bir uzlaşma gerektiren bir anayasa değişikli
ği konusunda böylesine meydan okuyucu, böylesine katı, itici tavırlar sergileyerek sonuç alama
masına şaşırmak mümkün mü? Nitekim olmadı... 

Sadece ondan ibaret değil; ondan sonraki her noktada, bu, kendisini gösterdi. TRT Genel 
Müdürlüğüne bir atama kararını kamuoyuna tebliğ etti... Bir süre sonra anlaşıldı ki, bu kararın 
uygulanması için pekçok aşamadan geçmesine ihtiyaç vardır ve oralarda sıkıntılar söz konusudur. 
Olmadı, oldurtulamadı, o konu da tıkandı kaldı. 

Bu, bir yönetim üslûbudur, bu üslûba dikkatinizi çekiyorum. Bu üslûpla, bugüne kadar muha
lefetle ilişkiler gerginleşti, TRT konusu biraz dalgalandı; Hükümet kurarken -de aynı üslûp uygu
landı, ona da dikkatinizi çekerim. Yani, bir muhalefet partisi milletvekili olarak, iktidar grupları
nın, oluşturulan Hükümet karşısındaki tepkilerinin, sadece bir sandalye hırsına, koltuk kavgasına 
bağlanması karşısında, büyük üzüntü duydum. Bunun büyük ölçüde haklı olmadığım biliyorum; 
olay başkadır. 

Parlamentodaki gruplardaki tedirginlik; Parlamentonun ciddîye aldırtılması, grubun ciddiye 
aldırtılması, siyasî gerçeklerin göz önünde tutulması, siyasî realitenin gereğinin yerine getirilmesi
ni sağlamaya dönüktür. 

• :.. • Buna, meydan okuyan bir tavıra prim verirseniz, "haklısın, doğrudur, al götür" derseniz, yarın 
bakanlar dışarıda kalır; genel müdürlerle, müsteşarlarla, Amerika'daki başkanlık sisteminde .olduğu 
gibi, yeni bir yönetim tarzına icazet vermiş olursunuz. 

Bu yanlıştır, bu doğru değildir. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bununla gruplar 
karışır, Doğru Yol Grubu karışır; ama, bugün Hükümet Programında ortaya atılan iddiaları, yine 
aynı yönetim üslubuyla uygulamaya kalkacak olursa Sayın Başbakan karıştıracağı, artık sadece 
Doğru Yol Grubu değildir, Türkiye'dir, Türkiye'nin ekonomisidir, sosyal yaşamıdır; Türkiye allak 
bullak olur. (CHP sıralarından alkışlar) Bu üslûpla bu işler çözülmez; onu anlatmaya çalışıyorum. 
Bu üslûp da siyasetin bir temel parçasıdır. 

Bakınız, burada bir Hükümet Programı görüşüyoruz... Doğru Yol Partisi Grubunda bir Hükü
met Programı okundu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunda ondan farklı bir Hükümet Programı 
okundu; burada, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, hepsinden farklı bir Hükü
met Programı okundu! * 

Olur mu böyle şey?!.. Böyle bir yönetim üslubuyla Türkiye, demin konuştuğumuz olağanüstü 
sorunlann altından kalkacak, basiretli, deneyimli, ölçülü, kavrayıcı, toparlayıcı bir yönetim 
üslûbunu yaşama geçirebilir mi? Bu, önemsiz bir nokta mıdır? Kavga ederek, herkesi iterek, dağı
tarak, çözerek, Türkiye'yi yönetmek mümkün müdür, hele bu sorunun altında ve hele ki, bu güç
lükler karşısında?.. 
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Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sorunudur, hepimizin 
sorunudur; siz de yaşıyorsunuz... Yakında bunlar çok daha açıkça ortaya çıkacak ve bunun gereği 
hep beraber yerine getirilecektir. * 

Değerli arkadaşlarım, şu manzarayı düşünebiliyor musunuz; Burada, Hükümetin kurucu orta
ğı bir siyasî partimizin çok değerli grup başkanvekili önemli şeyler söyledi; ama, ben o konuşmayı 
izlerken düşündüm ki, daha Hükümet Programı üzerindeki müzakereler bitmemiş, henüz müzake
reler tamamlanmamıştır; çünkü, Hükümetin kurucu ortağı partinin resmî grup adına konuşan söz
cüsü, burada özelleştirmeden, eğitimden, iç borçların ödenmesinde moratoryum ilanına kadar, 
demokratikleşmeye kadar pek çok konuda, Programın dışında görüşlerini ifade ediyordu, her cüm
lesine "eğer... eğer..." diye başlıyordu. Bu bir "eğerler" Hükümeti mi? Burada bu Hükümete "eğer" 
mi vereceğiz? Güvenoyu vereceksiniz! (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu şartlar altında Hükümet kuruluyor... Gruplardaki manzarayı biliyoruz... Sayın Gür-
kan'ın burada sergilediği manzara, bu Hükümete, SHP Grubunda tepki gösteren arkadaşlarımızın 
tavn değil, bu Hükümete yardımcı olmak isteyen yönetimin tavn. Hükümetin Programı etrafında 
böylesine derin görüş aynlıklan, uçurumlar var ise, böyle bir Hükümet Programıyla Türkiye'nin, 
temel sorunlannı çözmesi, bunun altından kalkması mümkün olabilir mi?. Şimdi, bu sorunlarla 
karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlanm, büyük sıkıntılar var... Bugün işbaşına gelen Hükümet, bir kongre hükü
metidir. Yani, bir süredir Türkiye'de zaten böyle oluyor; Sayın Yılmaz'la da, Sayın Akbulut'la da 
aynı olay yaşandı... Bir süreden beri, kongrelerden iktidar çıkıyor! 

Başbakan, parlamenter rejimin temel iktidar odağıdır; başbakanlar, genel olarak, seçimden 
çıkarlar, kongreden çıkmazlar. Kongreden çıkanlar halka tekliftir, halka öneridir. Başbakan adayla-
nnı kongreler belirler; ama Türkiye'de yaşanan hızlı siyasal trafik nedeniyle, hızlı mevki, makam 
değişiklikleri sonucunda, Türkiye'de hükümetler, bir süreden beri, kongrelerden çıkan siyaset • 
adamlanmn etrafında şekillenir oldu; bunun sarsıntılannı, sıkıntılannı yaşıyoruz. Bugün karşı kar
şıya bulunduğumuz bu Hükümetle ilgili temel istikrarsızlığın, belirsizliğin altında, halkın seçim 
meydanında, köy kahvesinde, Anadolu'da tanıya tanıya, bile bile, öğrene öğrene; kimliğini, düşün
cesini, kişiliğini, tavnnı, üslûbunu deneyip karannı verdiği insanlann değil, alelacele, bir kongre 
telaşı içinde, kongre ortamında oluşturulan siyasî odaklann Başbakanlığa getirilmiş olmasının bir 
temel nokta oluşturduğuna dikkati çekmek istiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen nereden çıktın? Kongreden çıktın. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlanm, şimdi, bu tablo, bizi, Türkiye'yi 
yakından ilgilendiriyor; bunun altından kalkmamız lazım. 

Sayın Çiller'in, bir siyasetçi olarak anlayışını, yaklaşımını yakından irdelemek görevimizdir; 
çünkü, o artık Başbakandır ve Türkiye'de çok iddialı bir programı uygulama karanyla Başbakanlı
ğa gelmiştir. Şimdi, bu yaklaşımın arkasındaki siyasî tutumu çok iyi tanımamız, öğrenmemiz gere
kiyor. • 

Değerli arkadaşlanm, çok uzun olmayan siyasî geçmişinde, Sayın Çiller, çok kolay hüküm 
veren, çok kolay vaat eden, hükümlerinin ve vaatlerinin süratle tersini yapabilen bir siyasetçi ola
rak ortaya çıkmıştır. Şimdi, son iki yıl içindeki bazı açıklamalannı dikkatinize sunmak istiyorum. 

Seçimden önce, Sayın Çiller diyor ki: "Yıllardır yatınm yapılmayan KİT'leri, bugün zarar 
ediyor diye kapatmak istemek, üreticiyi köşeye sıkıştırmak, devlet terörüdür." 
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YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)— Bunu Çiller mi söylüyor? . 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bunu Çiller diyor; "KİT'leri kapatmak, devlet terörüdür" 
diyor. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — KİT olarak satılacak. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Gene, seçimlerden hemen önce, iktidara geldiklerinde, en 
fazla 60 gün içinde, KİT'leri özelleştirmenin de ötesinde, özerkleştireceklerini, söylüyor. Aradan 
kısa bir süre geçtikten sonra, iktidara geliyorlar, 2 Temmuz 1992'de, bazı kamu iktisadî teşebbüsle
rinin, işçileriyle birlikte, Türkî cumhuriyetlere taşınmasının gündemde olduğunu, söylüyorlar. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Azerbaycan'a mı taşıyor? 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Gene, seçimlerden önce, devletin tarım ürünleri sübvansiyo

nunu kaldırmasına ilişkin çalışmaları devlet terörü olarak niteleyen Tansu Çiller, son yirmi yılın en 
büyük darboğazının yaşandığını ileri sürüyor. 

Enflasyonla ilgili olarak, "ekonomiyi 24 saatte kontrol altına alır ve sekiz ayda enflasyonu 
düşürürüz" diyor. "Enflasyon, yüzde 70'ten, 18 ayda yüzde 20'ye düşecek" diyor. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Yirmi ay oldu! 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — "Tahminlerimize göre, 18 ay içinde kamu kesimi finansman 
ihtiyacını, millî gelirin yüzde lO'undan, yüzde 4,5'una, buna paralel olarak da enflasyonu, yüzde 
70'lerden yüzde 20-25 seviyesine çekebiliriz" diyor. 

Seçimden hemen sonra; "hiç kimsenin kuşkusu olmasın, enflasyon düşecek; birinci yıl hedefi
miz yüzde 38'dir" diyor. • ' 

Gene seçimlerden sonra; "enflasyon martta yüzde 30 olur" diyor. 
Gene, "ağustosta enflasyon düşecek dedik, düşmeye başladı; eylül, ekim, kasımda bir miktar 

yükselir; ama, şubat ayına gelindiğinde yıllık yüzde 40 olur" diyor. 
Muhalefetteyken, "halkın artık kemer sıkacak hali kalmadı" diyen Tansu Çiller, "finans, 

kamu ve vergide aynı anda reforma girişilecek, faizler düşecek, üretim artacak" diyor. 
"Mutfağın filesi sekiz ayda rahatlayacak" diyor. 
"İlk hedef; hayat pahalılığı düşecek, hayat pahalılığı da asgarî ücret sahibini yakıyor; ikinci 

yıl asgarî ücretten vergi alınmamasını uygulamaya koyacağız" diyor; sonra, "bazı fedakârlıklara 
tabi olarak yol alma durumunda olacağız" diyor. Yani, fedakârlık söylevi yavaş yavaş başlıyor!.. 
Acı ilaca doğru giden süreç transformasyonundaki aşamalar bunlar. 

"Türkiye'nin önündeki yolun kolay ve kısa bir yol olmadığını söylemiştik" diyor ve iki anah
tarla ilgili olarak da; bir ev, bir araba projesi için kaynak bulduğunu belirterek, "1978'de gayri safî 
millî hasılanın yüzde 67'si orta direğin payına düşerken, bu oran bugün yüzde 32'ye doğru geriledi; 
aradaki fark ise 530 trilyon lira ediyor. Bu pay, orta direkten çalınmıştır; bu kaynak sahiplerine 
iade edilecektir" diyor. Yani, iki anahtar projesi için kaynak da gösteriyor; seçimden hemen sonra 
da "anahtarları, çalışıp kazanacaklar" diyor; daha sonra da "herkese iki anahtar vereceğiz diye bir-
şey yok, anlatmak istediğim şu: Bu, bir büyüme meselesidir" diyor. 

Bu bir büyüme meselesidir; bu da bir siyasî üslûptur, bir siyasî anlayıştır, bir siyasî tutum
dur... Şimdi, bu üslûpla Türkiye yönetilecek!.. (ANAP sıralarından "İki anahtar geldi" sesleri) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — "Hoşgeldiniz" deyin Sayın Baykal. 
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BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar, 

Sayın Baykal, siz devam edin. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu programı, bütün bu olumsuzlukla
rından arındırdığımız zaman; yani, programın arkasındaki siyasîf iradenin kararsızlığını, yetersizli
ğini, çözüldüğünü, Türkiye'nin ciddî koşullarını doğru değerlendiren bir siyasî yaklaşımın bir 
kenara itildiğini unutarak, iyi niyetle bu programa baktığımız zaman, göreceğimiz şudur: Bu prog
ram, Türkiye'ye, özelleştirmeyle kurtuluş öneriyor; tarımdan desteklemenin çekilmesi politikasını 
öneriyor; Türkiye'de vergilerin azaltılmasını öngörüyor; gelir dağılımının daha da çarpıklaşmasına 
dönük, sosyal devlet sorumluluklarının budanmasını amaçlıyor; böyle bir yapıyla Türkiye'nin için
de bulunduğu sorunları çözebileceğini iddia ediyor. 

Bu iddia, kabul edilebilir ve geçerli bir iddia değildir. 
Değerli arkadaşlarım, özelleştirmenin bir sihirli değnek, bir mucizevî formül olarak anlaşıl

ması, özelleştirmeden Türkiye'nin sağlayabileceği yararın gözden çıkarılması anlamına gelir. 
Elbette özelleştirme, ekonomide gereken yerde kullanılabilecek çağdaş bir araçtır; elbette, Türki
ye'de, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin daha verimli çalışmasını sağlamak için yerinde müdahalelere 
ve gereken yerde de özelleştirmelere ihtiyaç vardır; ama, özelleştirmenin, KİT sorununun mucize
vî çözümünü bize sağlayacak politika olduğunu düşünmek, konunun karmaşıklığını göz ardı etmek 
demektir. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirme, sihirli bir formül değildir. Özelleştirme, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin daha verimli çalışmasını güvence altına alıyorsa, anlamlıdır. Yoksa, mülkiyet 
değişimi kendi başına sorunların çözümünü sağlamaya yetmez. 

Şimdi, programdaki özelleştirme anlayışından ortaya çıkıyor ki, bu, Kamu İktisadî Teşebbüs-
| lerinin daha verimli çalışmasını sağlamaktan çok, kamunun içinde bulunduğu finansman sorununu 
i rahatlatacak, ferahlatacak bir çıkış yolu arayışından kaynaklanmıştır. Yani, KİT satışına, arsa satışı 

gibi yaklaşılmıştır; kaynak sıkıntısından, kaynak ihtiyacından yola çıkılmıştır. Yoksa, rasyonelleş-
tirme arayışı, anlayışı kesinlikle söz konusu değildir. O nedenle, verimli çalışan, başarılı çalışan 

| Kamu İktisadî Teşebbüslerinin, onların, sadece onların satışı temel hedef olarak göz önünde bulun-
, durulmuştur. •• • * ' 

! Böyle bir politikanın olumlu bir sonuç vermesi kesinlikle beklenemez. Bu, altın yumurtlayan 
i tavuğun kesilmesi sonucunu doğuracaktır. 

' Sorun, verimsiz KİT'lerin rasyonelize edilmesidir. Gerekirse, onun mülkiyet yapısının değişti
rilmesi suretiyle etkin önlemler alınması yoluyla daha verimli çalışmasını güvence altına almaktır. 
Böyle bir arayış, böyle bir çaba bu Hükümet Programında gözükmüyor. 

PTT temel hedef olarak seçilmiştir. Koalisyon ortağının da bilgisi, onayı dışında yapılmıştır; 
öyle olduğu anlaşılıyor. 

PTT'nin nasıl özelleştirileceğiyle ilgili bir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığı, burada 
yapılan konuşmalardan açıkça ortaya çıkmıştır. Şimdi, PTT'nin özelleştirilmesini esas alan bir yak
laşımla yola çıkılacak. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirmede amaç, sadece bir varlığı satıp, bir miktar nakit elde 
etmek değildir, olmamalıdır; amaç işletmenin verimli olmasını sağlamaktır. 

PTT ikiye ayrılacak; verimli çalışan telefon hizmetleri, "Telekomünikasyon A.Ş." diye ayrı 
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bir şirkete dönüştürülecek ve bu şirket satılacak... Niçin bu şirket satılacak?.. Kârlı olan o da, 
onun için. Nasıl satılacak*.. Bunu alabilecek güçlü bir yabancı şirkete yüzde 20'si devredilecek. 

Değerli arkadaşlarım, 15-20 milyar dolar civarında değeri olan bir telekomünikasyon altyapı
sının, yıllardan beri devletin büyük katkısıyla, halkın çok yüksek ücret ödemesiyle oluşturulmuş 
bu büyük altyapının yüzde 2Ö'sinin, şimdi 2-3 milyar dolarlık bir cash (nakit) ihtiyacı içinde satıl
ması gayreti güdülüyor. 

Telekomünikasyon, bir devlet tekelidir; şimdi, yabancı bir tekele dönüşecektir. PTT'nin 
yabancı bir tekele dönüşmesinin doğal karşılanması çok güçtür. 

Bunun yüzde 10'luk, yüzde 20'lik parçasının satımıyla yetinilmesi, işin orada tutulması da 
olağanüstü güçtür. 

Bu konuda yapılabilecek, PTT hizmetlerinin daha verimli çalışması, rekabetle daha ucuza 
hizmet verir hale dönüştürülmesini sağlamak için izlenebilecek ilginç yöntemler vardır. Bu konu
da, idaremizde yeterli bilgi birikimi mevcuttur. 

Bugün Türkiye'de PTT hizmetlerinin bedeli oldukça yüksek; ama, bu şekilde özelleştirme 
yapıldığı zaman, açıkça söylüyorum, daha da yüksek olacaktır, daha da yüksek olması kaçınılmaz 
hale gelecektir, tşin içine rekabeti sokacak, telefon hizmetlerini parçalayacak. Telefon, kablolu 
televizyon ve çeşitli telefon türleri olarak, coğrafi bölgeler itibariyle, hizmet türleri itibariyle parça
layarak, bu işi gelir ortaklığı yaklaşımı içinde çözecek önerilerin bu arada değerlendirilmemesi, 
gerçekten üzüntü verici olur. Yapılması gereken ciddî işler vardır. 

Bu arada, özelleştirme konusunda, özelleştirmenin, işçi çıkarılmasına bir vesile olarak sayıl
ması, böyle bir uygulamanın ortaya çıkması tehlikesine karşı, programı yeter derecede duyarlı gör
mediğimi ifade etmek isterim. Birtakım sözler söylenmiştir; ama, bunlann çoğu, "gereği yerine 
getirilecek" izlenimi vermeden, laf olsun diye, göstermelik telaffuzlar olarak oraya yerleştirilmiş
tir. 

Olay, ciddî bir olaydır. Özelleştirmenin sosyal boyutu, içinde bulunduğumuz dönemde, göz
den uzak tutulamaz. Türkiye, mutlaka özelleştirmeyi, hiçbir çalışanını sıkıntı içine sokmamanın 
gerektirdiği önlemleri alarak gerçekleştirmek durumundadır. Bugün bütün Türkiye'de, KİT'lerde 
çalışan 70Ö bine yakın işçi, tedirginlik içindedir, "ne zaman beni fabrikanın kapısına koyacaklar, 
ne zaman işsiz kalacağım, ne zaman ekmek imkânını kaybedeceğim?" kaygısı içindedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, daha önceki girişimler de olumsuz sonuç vermiştir. Türki
ye'de özelleştirmenin altyapısı yoktur; hukukî altyapısı yoktur, yönetsel altyapısı yoktur, fınansal 
altyapısı yoktur, sosyal altyapısı yoktur. Bütün bunlann hazırlanması gerekiyor. Bütün bunlar 
hazırlanmadan, alelacele, esen rüzgânn doğrultusunda, "özelleştirme yapacağız" diye elde avuçta 
kârlı ne varsa onu satmaya kalkan yaklaşımı, Türkiye'nin muhtaç olduğu, ekonomisini rasyonelleş-
tirmesi için izlemesi gereken sorumlu, dikkatli yaklaşım olarak görmediğimi ifade etmek zorunda
yım. 

AHMET SEZAL.ÖZBEK (Kırklareli) — Hiç telaş etmeyin. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bütün bunlann hazırlanması gerekiyor. Bunlar hazırlanma
dan denenecek olan bir özelleştirmenin Türkiye'yi, büyük sıkıntılar içine sokması kaçınılmaz 
gözüküyor. 

— 480 — 



TJB.M.M. B : 121 3 .7 .1993 O : 2 

Bakın, bir AKTAŞ özelleştirmesi yaşandı; hukukî altyapısı yok, mahkemeden döndü. Yüzler
ce işçi işinden çıkarıldı, ne yapacaklarını bilemiyorlar, perişan haldeler. Hizmet, daha ucuza gel
medi, yolsuzluk olayları azalmadı, arttı. 

Bütün bu sorunları, orada, altyapısı hazırlanmadan yapılan bir özelleştirme uygulamasının 
bizi getirdiği sonuçlar olarak görüyoruz. 

Bugün AKTAŞ çalışanları, ellerindeki mahkeme kararını nasıl uygulatacaklarını bilemeden 
dolaşıyorlar. Mahkemeden karar alındıktan sonra, AKTAŞ'ın hisse senetlerinin borsada satıldığım 
görüyoruz. Ciddî bir borsada, hemen, ağır suç olarak değerlendirilip sonuçlandırılması gereken bu 
uygulamayı yapanlar, Türkiye'de, ellerim kollarını sallayarak dolaşıyorlar! 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirme konusunda, bu Hükümeti, aceleci, telaşlı, neyi nasıl yapa
cağını tam oluşturmadan, çeşitli telkinlerle, heveslerle yola çıkmış bir yaklaşım içinde görüyorum. 
Bu yaklaşımın, demin ifade ettiğim yönetim üslûbunun bir uzantısı olarak, ekonomimizi de çok 
ciddî sorunlarla, sıkıntılarla karşı karşıya bırakmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. 

Gene bu programda, tarım kesimine dönük olarak, desteklemenin budanacağı, desteklemenin 
geriletileceği anlayışı ifade ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, bazı moda fikirler hızla yaygınlaştırılıyor; bunlardan birisi 
de, tarımın Türkiye'de bir yük haline geldiği ve özellikle destekleme açısından, ekonominin büyük 
bir bunalıma sürüklendiği ve bundan kurtulmanın ekonomik bakımdan bir zorunluluk olduğu anla
yışıdır. 

Bu anlayış, çok yaygın bir şekilde Türkiye'de işletiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, dünyada, tarıma dayalı ekonomisi olan ülkelerden sadece bir 
tanesidir. Türkiye'nin ekonomisinde tarımın yeri hızla azalıyor; artık, ancak istihdam açısından 
yüzde 40'lar düzeyinde bir önemi var; tarımui, millî gelir içindeki payı oldukça düşmüş durumda
dır. 

Dünyada, AT ülkelerinden Avustralya'ya, Amerika'dan Kanada'ya kadar bütün ülkelerde, tarı
ma dönük bir politika, daima, kararlılıkla uygulanıyor; o da, destekleme politikasıdır. Tarımda, 
destekleme yapmayan hiçbir ülkenin bulunduğunu sanmıyorum; köylü, çiftçi, daima, kamunun 
belli bir ilgisiyle ve desteğiyle değerlendiriliyor. 

Türkiye'de "işte, buğday 2 bin liraya, 1 950 liraya alınıyor, dünyada bunun altında bir fiyatla 
buğday satışı var. Biz, dünya fıyatlannın üzerinde alış yaparak, desteklemeyi, bir yük olarak 
kamunun sırtına yıkıyoruz" deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, artık şunun Türkiye'de iyice anlaşılması lazım: Bütün dünyada, buğ
dayda ve diğer tarım ürünlerinde ikili fiyat vardır. Ülkelerin kendi üreticilerine, onların mallarını 
alırken uyguladığı bir fiyat var; sonra, ülkelerin aldıkları ürünü dış dünyaya satarken uyguladıkları 
bir fiyat var. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Bugün, AT ülkelerinin makarnalık buğdaya uyguladık
ları ortalama fiyat 3 300 liradır. Türkiye, 2 100 lirayı, makarnalık buğday için, bu sezon fiyat ola
rak verdi. 3 300 liraya, AT ülkeleri, kendi üreticisinden makarnalık buğday alıyor; sonra dışanya, 
bunu daha ucuza satıyor. Daha ucuza satıyor olması, onun, üreticiden o fiyata aldığı anlamına gel
mez. Onun satarken uyguladığı fiyatı, bizim, üreticimize, alırken uygulamamız gereken fiyat ola
rak önermek doğru değildir, haklı değildir. 
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AT ülkelerinde yüzde 5-yüzde 6; tarım ülkelerindeki yüzde 8-yüzde" 10 olan tarım nüfusu, 
Türkiye'de yüzde 40'a yakındır. Biz, yüzde 40'a yakın yurttaşımıza, onların uyguladıkları destekle
me oranının altıda birini uygulamıyoruz. AT ülkelerinin kendi çiftçisine, sayıca daha sınırlı olan 
çiftçisine uyguladığı desteklemenin altıda biri değildir Türkiye'de uygulanan destekleme. 

Tarımın gerçeği budur. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yoktur; kolay hedefler yaratarak, 
o hedeflerin üzerine yürüyerek Türkiye'nin sorunlarından kurtulacağı gibi mucizevi çıkış yollan 
arayışına gerek yoktur. 

' • . . • . . ' • ' i 

Türkiye özelleştirmeyle kurtulacak... 
özelleştirme Türkiye'ye pahalıya mal olacaktır. Özelleştirmeyi yaptığınız zaman, kısa va orta 

, dönemde, kamuyu daha ağır yükün altına sokacaksınız. Bunu bilerek yapmak gerekir; yapmak 
gerekir ama, bunu bilerek yapmak gerekir. Sadece özelleştirmeyle, "ben Türkiye'nin malî gücünü 
artırırım" düşüncesi kabul edilebilir, gerçekçi, geçerli bir düşünce değildir. 

Tarımdan desteği çekerek-Türkiye'nin yükten kurtarılması da mümkün değildir. Çiftçi, Türki
ye'de olağanüstü bir yükün altında perişan halde... 

Şimdi bu Hükümet giderayak bir uygulama da çıkardı, şimdi onun olumsuzluklarını herkes 
temizlemeye çalışıyor. Köylülerin yetiştirdikleri bütün ürünler, nerede ne olursa olsun; pamuğun
dan, buğdayından, narenciyesinden, mercimeğine, ayçiçeğine kadar; kime satarsa satsın, ofise, 
kooperatife, tüccara, komisyoncuya, kime satarsa satsın, yüzde 3 bir Bağ-Kur kesintisi uygulana
cak diye bir kararname çıkarıldı. Kesinti yapılacak insanın Bağ-Kur'a üye olup olmadığı önemli 
değil. Çiftçilik yapmak Bağ-Kur'a üye olmakla baş başa giden bir şey değil ki... Memurun da tarla
sı olabilir, o da ürün sahibi olabilir... 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Değişti o. 
DENlZ BAYKAL (Devamla) — Efendim, bir memurun da, yani Emekli Sandığına tabi olan 

birisinin buğday sahibi olması mümkündür. Bunun değiştirilmesi de mümkün değildir, 
NAZMI ÇİLOĞLU (Bolu) — O kararname değişti. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Emekli Sandığına tabi birisi, buğday ürününe sahip olur ve 

onu satar, buna hiç kimse de kanşamaz, bu Hükümet de karışamaz. Yasak mı?.. Memurlar tarımla 
uğraşamayacaklar mı? (CHP sıralanndan alkışlar) 

Emekli Sandığına üye, Emekli Sandığına primini veriyor; ona ne!.. Aynı şekilde bir işçinin 
tarlasının olması, tarım yapması yasak mı?.. Böyle bir engel olur mu?.. Adam, işçi, SSK'ya üye, 
primini kestiriyor, aynı zamanda, borcu yok, sosyal güvenlik sistemi içinde elbette verecek. (DYP 
sıralanndan gürültüler)' 

BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar,.. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Efendim, bu tabloyu biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 

ortaya koyduktan sonra, "buna bir an önce son verin, ortalığı karıştıracaksınız, fatura yolsuzluklan-
na yol açacaksınız, buna son veriniz" dedikten sonra, bu konuda bir yeni adım atıldığını biliyorum; 
ama, bu adım, sorunu çözmedi. 

Şimdi, her çiftçi, bir avukat, bir muhasebeci tutacak, Bağ-Kur'a olan borcunu her an izleye
cek, o izlediği sonuca göre, eğer Bağ-Kur'a prim borcu yoksa, gidecek bir Bağ-Kur yetkilisinden 
belge alacak, belge alırken nüfus cüzdanı Örneğini verecek, ikametgâh örneğini verecek, ziraat 
odasından belge alacak... 
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NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Yok öyle bir şey. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Rica ederim, rica ederim, kararnameyi okuyun! Olmaz olur 
mu?! 

Bütün bunları yaptıktan sonra, Bağ-Kur'a prim borcu olmadığım kendisi kanıtlattıktan sonra, 
o belgeyle gidecek Bağ-Kur'a, kesinti yapılmamasını sağlayacak! 

Değerli arkadaşlarım, bu yanlış bir bürokratik uygulamadır. Bu, politikacı olmayan çevrelerin 
hazırladıkları, masa başında, köylüyü bilmeyen, çiftçiyi bilmeyen insanların masa başında aldıkları 
kararlardır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Vahim olan da, bu kararların bir Hükümet kararnamesi haline dönüştürülebilmiş olmasıdır; 
Bunun, bu yeni şekliyle de kabul edilebilir olmadığını, bu konunun ortadan kaldırılması gerektiği
ni söylüyorum. Üç günden beri borsalara, üretici, ürün vermiyor. -1 Temmuzdan itibaren yürürlü
ğe girdiği için- tüccar da satın almıyor; sırf bunun ortadan kaldırılmasını talep ettiği için. 

Sayın Maliye Bakanından rica ediyorum, konuyu en kısa zamanda değerlendirsin ve bu uygu
lamaya bir an önce son versin. ! 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin ekonomide büyük sorunları var, bir büyük atılım ihtiyacı 
var; siyasette büyük sorunları var. Bakınız, güneydoğudan acı haberleri her an yeniden alıyoruz. 
Biraz önce yine hepimizi üzen olumsuz haberler Türkiye Büyük Millet Meclisine ulaştı. Büyük 
saldırıların yapıldığım, büyük kayıpların yaşandığını görüyoruz. , 

Değerli arkadaşlarım, yıllardan beri bu olay, giderek ağırlığını artıran bir biçimde sürüyor. 
Bir süre önce Hükümet yetkililerinin bu kürsülerden "sorunun beli kırıldı, sorun çözüldü, terör 
ortadan kaldırıldı, terör alanında başarıya ulaştık" diye açıklamalar yaptığını hepimiz biliyoruz; 
ama, gerçeğin bu olmadığı, çok kısa bir süre içinde ortaya çıkmıştır. 

Şimdi artık öyle bir noktaya geldik ki, bugün, sadece bugüne kadar izlediğimiz yöntemleri 
izleyerek bu sorunun çözülebileceğini düşünmek mümkün olmaktan çıkmıştır; Türkiye'nin bu 
konuda yeni yaklaşımlara ihtiyacı vardır. Her gün 15-16 tane erimizin, assubayıniızm öldürüldüğü
nü öğreniyoruz, Türkiye'nin her gün bir yöresinde, bir ilçesinde, bir merkezinde, bir köyünde 
bütün insanların yüreğini dağlayan cenaze törenleri yaşanıyor. 

Sorun, giderek artık toplumsal bir nitelik kazanmaya başlıyor, çok tehlikeli gelişmeleri de 
beraberinde getiriyor. Bu gelişmeyi önleyecek yeni yaklaşımlara ihtiyaç var. 

Terör sorunu silahlı kuvvetlere emanet edilmiştir, "alınız, siz bu işi çözün" denilmiştir, işin 
yanlışı da buradan başlıyor 

Silahlı kuvvetler, ülkemizin elbette temel güvenlik örgütüdür, elbette gerektiği zaman üzerine • 
düşen görevi yapacaktır; ama, Türkiye'deki iç anarşik olaylar, terör olayları karşısında Silahlı Kuv
vetlerin kullanılması, doğru ve etkin bir karar değildir. 

Bakınız, buna benzer olayları İspanya yaşadı, İngiltere yaşadı; bunların tümünde izlenen 
ilginç yöntemler var. 

Biz, olayı, sıkıyönetim mantığıyla düşünüyoruz. Bir olumsuzluk ortaya çıktığı zaman yapıl
ması gereken şey, acele sıkıyönetim ilan etmektir, acele askeri devreye sokmaktır, acele askere 
havale etmektir zannediyoruz. Askerin işi değildir güneydoğudaki olay; güneydoğudaki olay, fark
lı bir olaydır. Asker cephe harekâtı yapar, asker hâlî arazide harekât yapar. Yerleşik alanda, yerle
şik merkezlerde ordu kullanmak, asker kullanmak, beklenen amacın tersini üretecek bir yanlış 
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politikadır. Bu politikayı yıllardır götürüyoruz, olayın çapını, derinliğini hızla artırıyoruz ve gide
rek terör .girişimlerine destek veren çevrelerin hızla arttığına tanık oluyoruz. Bu temel anlayışı 
değiştirmek lazım. 

ispanya çok önemli bir iç terör olayını yaşadı; ama, ne asker kullandı ne olağanüstü hal kul
landı; olağanüstü hal uygulamasını kesinlikle denemeden, uygulamadan terörü kontrol altına alma
yı başardı. İspanya'nın ortada bir deneyimi mi var? Aynı şekilde İrlanda'da yaşanan olaylar var... 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, terörü askere havale etme kolaycılığından vazgeçmelidir. Bu, 
hükümetlerin işidir, sivil hükümetlerin işidir. Terör, elbette mücadele edilmesi gereken bir önemli 
sorundur. O mücadeleyi etkin bir biçimde yapacak şekilde örgütlenmeliyiz. 

Çocuklarımızı askere alıyoruz; askerliğinin bitmesine dört beş ay var, aklı memleketinde, ter
his olmak üzere, bu iş için yetiştirilmiş değil, hizmet vereceği bölgenin coğrafyasını bilmez, insa
nını bilmez, dilini bilmez, göreneğini bilmez; üç ay sonra terhis olacak; üstelik bir çelik yelek bile 
veremeden cepheye sürüyoruz, sonra da çocuklarımız teker teker orada vuruldukça büyük üzüntü
ler içinde cenaze törenleri yapıyoruz, "öldürülenlerin kanlan yerde kalmayacaktır" diye nutuklar 
atıyoruz... 

Bu olay, profesyonelce ele alınması gereken bir olaydır. Uzman ekiplerin, bu işin uzmanı, bu 
işte en iyi bir biçimde yetiştirilmiş, o görevin gerektirdiği şekilde donatılmış, deneyimli insanlann 
işidir. Beş altı ay orada kalarak bu işin alımdan kalkmak mümkün değildir. Orayı, yıllarca görev 
yeri olarak benimseyecek, insanım tanıyacak; kim yerlidir, kim yabancıdır, kim teröristtir, kim 
değildir, bunu bilecek, onun gereğini yapacak, buna göre eğitilecek bir yeni anlayışla bu konunun 
üzerine eğilmek lazımdır. 

"Efendim, biz önce terörü yeneceğiz, sonra bu anlayışı uygulayacağız" diyor Hükümet. . 
Terörü yendikten sonra buna gerek yok. Bu, bir lütuf değil, terörü yenmenin gereğidir. 
Ordumuzu daha fazla tahrip etmeyelim, bölgeyi bir cephe anlayışı içinde karşımıza almaya

lım. Orada terör odaklanna dönük etkin mücadele ihtiyacı var. O mücadeleyi yapacak bir yeni 
terör örgütlenmesini mutlaka gerçekleştirelim. 

Aynca, konunun elbette, terörle mücadele, güvenlik boyutunun dışında, ihmal edilmemesi 
gereken boyutu var. O bölgede ekonomik hayat kesinlikle durmuştur; kamu hizmetleri durmuştur, 
özel yatınmlar durmuştur, işsizlik çığ gibi artıyor. 

İşsizlik bataklığını orada kurutmadan terörü kurutmaya kalkmak, buz üzerinde yazı yazmak
tır. Hiçbir yere bu şekilde ulaşmak mümkün değildir. Ne yapıp yapacağız, oradaki ekonomik haya
tın yeniden canlanmasını, oradaki gençlerin ekmek kapısı bulmasını, orada yaşayabilmesini, 
uyumlu bir biçimde yaşayabilmesini sağlayacak ekonomik koşullan mutlaka sağlayacağız. Bu da 
oraya kadro vererek olmaz, koruculuk vererek olmaz; kavgamn dışında o insanlan yaşatmak . 
lazımdır, onlara kavganın dışında ekmek kapısı, iş kapısı verebilmek lazımdır. O bölgede yaşayan 
insanlann ezici çoğunluğu, terörün karşısındadır, terörden şikâyetçidir; ama, o insanlan dinlemek, 
anlamak lazım. Bu, sadece "bölgeyi kucaklayacağım, şefkatle yaklaşacağım" anlayışıyla çözülebi
lecek bir sorun değildir, ciddî bir sorundur. Türkiye ciddî kaynak ayırmalıdır; kaynağı sadece sila
ha, mermiye değil; evlerinin donatımından, oradaki insanın ekmek kapısının sağlanmasına kadar, 
işyerinin, fabrikasının sağlanmasına kadar yapılmalıdır. 

Hele bu özelleştirme mantığıyla o bölgeye yaklaşılması, olayın üzerine, yangının üzerine ben
zin dökülmesi anlamına gelir, özelleştirme uygulaması geçmiş dönemde bölgedeki sorunlan ola-
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ğanüstü artırmıştır. İğdır İplik Entegre Tesisinin özelleştirilmesinin ne gibi sonuçlar yarattığım her
kes biliyor, hepimiz biliyoruz. 

•ı 

Bölgedeki bütün kamu kuruluşları elden çıkarılmıştır, kapatılmıştır, terk edilmiştir. Bunun 
yeniden canlandırılmasına ihtiyaç var. "Teşvik vereceğiz ve o teşvikle işadamları gidecek" hikaye
siyle artık sonuç almanın da mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Türkiye, Güneydoğu Anadolu'da kar
şılaştığı soruna, Kürt sorununa yeni etkin politikalarla, ekonomik anlayışıyla, sosyal anlayışıyla, 
yeni bir yönetim anlayışıyla, yeni bir güvenlik politikasıyla; olağanüstü hal kavramım bir tarafa 
iten, Türkiye'yi iki ayn dünya gibi saymaktan vazgeçen, herkesi aynı hukukun içinde sayan bir 
anlayışla eğilmek durumundadır, zorundadır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu sorunlarımızı, önümüzdeki dönemde daha ağırlaştırmadan, denetim 
altına almak zorundayız. Türkiye giderek, kuşatması ağırlaşan bir konumda gözüküyor. Bunu kır
malıyız; bunu kıracak olan da biziz. Bunu kırmak da mümkündür. Koşulların ağırlığını biliyorum, 
dış politika alanında karşılaştığımız sorunların da bütün bu olumsuzlukların bir parçası olduğunu 
çok iyi biliyoruz. Hepimiz üzüntü içinde Bosna'da yaşanan olaylan, Azerbaycan'da ve Kıbrıs'ta 
yaşanan olaylan görüyoruz. "Ben iktidanm, o nedenle bu olaylan biliyorum, gerekeni yapıyorum, 
bunun ötesine geçilmez anlayışı içinde takdim edeyim" kolaycılığına kendimizi kaptırmayalım. 
Aynı şekilde, bunu özel bir siyasî suçlama konusu haline getirmeyi de muhalefetimiz benimseme
sin; ama, durum ağırdır, durum ciddîdir. Türkiye her alanda hızla bir gerilemeye zorlanmak isteni
yor. Hangi noktada? Olağanüstü bir potansiyelin, olağanüstü olanaklann ortaya çıktığı bir dönem
de bu oluyor. 

Dünyadaki genel stratejik yapılanmanın değiştiği, artık, herkesin bildiği bir gerçek; artık, iki 
kutuplu dehşet dengesine dayalı bir dünya stratejisi söz konusu değil, yeni bir yapılanma var. Bu 
yeni yapılanmaya biz tam kendimizi uyduramadık; biz hâlâ soğuk savaş anlayışı içinde dış politİk'a 
götürüyoruz, hâlâ biz soğuk savaş, iki kutuplu dünya mantalitesinin ölçüsünün ötesine geçemedik; 
yeni dünya koşullanm doğru değerlendiremedik. 

Değerli arkadaşlanm, yeni dünya koşullan, dünyada bir ülkenin olağanüstü etkinlik kazanma
sına; mesela Amerika'nın dünyada her istediğini elde eder noktaya gelmesine yardımcı olmamıştır, 
tam tersine, iki kutuplu yapının ortadan kalkması, dünyada orta boy ülkelerin manevra alanını, 
etkinlik şansını daha da artırmıştır. 

Türkiye, elindeki olanaklan etkili kullanma kararlılığı içine girebilirse, içinde bulunduğu dün
yada, bölgede çok daha ağırlıklı bir ülke olarak kendisini hissettirme şansına, konumuna sahiptir; 
ama, bunu kullanmak lazım. Bunu, o tek ağırlıklı dünya merkezine tabi bir yaklaşım içinde değer
lendirmekten kendimizi kurtarabilmemiz lazım, müttefiklerimizin hedeflerini kendi hedefimiz say
maktan çıkmamız lazım. Dünya, tartışma dünyası, çekişme dünyası, çatışma dünyası... Bu dünya 
içinde herkesin kendi hedefi var; kendi ulusal hesabı var. Bu hesabı biz de takip etmeliyiz. Mütte
fiklerimizin hedefini kendi hedefimiz sayarak, bir sorun ortaya çıktığı zaman müttefiklerimizden 
rica ederek, o sorunun çözülmesini sağlamamız, artık mümkün değildir. Biz de, kendi kartlanmızı 
oynamamız, kendi ağırlığımızın gereğini yerine getirmemiz, önümüzde bir temel olanak olarak 
duruyor. Bunun hakkını vermeliyiz diye düşünüyorum. Böyle bir noktadayız; bu yapılmıyor. 
Mesela, Azerbaycan'a da Ermenistan'a da yakın davranarak, Azerbaycan'a gösterdiğimiz yakınlığı 
Ermenistan'a da göstererek, Kafkasya'daki gelişmeleri yönlendirebileceğimiz zehabına kapıldık. 
Zannettik ki, Azerbaycan'a açıktan destek vermezsek, Ermenistan'ı da idare edersek, Ermenistan 
da bizim sözümüze girer, yönlendiririz(!) 
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Tam tersi oldu; Ermenistan bizi yönlendirdi. Bizim bu yaklaşımımızı kullandı, bizim önerdi
ğimiz banşçı modelleri benimser gözüktü, "haklısınız, doğrudur, hazınz, çağınnız; Rusya, siz, biz, 
Azerbaycan konuşalım, her şeye varız" dedi; 15 gün sonra bir toplantı, 20 gün sonra bir toplantı, o 
arada tanklar ezdi geçti... 

Değerli arkadaşlanm, bu dinamiği gözden kaçırdık; bu dinamiği Azerbaycan'da kaçırdık, bu 
dinamiği Bosna'da kaçırdık, Bosna'da... Bakın orada da reel politikanın, gerçek güç dengesinin 
siyasal gelişmeleri yönlendirdiği, yaşanarak acı bir biçimde ortaya çıkmıştır. 

Umut ediyorduk ki, Amerika'ya rica ederek, AT'ye rica ederek, bu gelişmeleri önleriz. 

Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Artık, gücün kadar; o gücünü kullanmaktaki 
kararlılığın kadar etkilisin. Gücünün olması da yetmiyor... (CHP sıralanndan alkışlar) 

Türkiye, gücünü kullanamayan, kullanmasını bilemeyen bir ülke konumunda ve giderek bu 
bölgedeki gelişmeler Türkiye'nin denetiminden çıkıyor, kontrolünden çıkıyor, daima geriden koşu
yoruz; güleryüz göstermeyi, herkes hakkında iyi şeyler söylemeyi, sık sık ziyaretler yapmayı, 
başanlı dış politika zannediyoruz(î) Hiçbir ilgisi yoktur. 

Kıbrıs'ta da aynı olumsuzluk yaşanmaktadır. Kıbns'ta da, ne yazık ki, gelişmeler Türkiye'yi 
etkisizleştirecek bir mecrada hızla yürümektedir. 

AT ile ilişkilerimizde de aynı olumsuzluk var. Türkiye'nin AT ile ilişki kurmasını, biz destek
liyoruz. Mümkün olsa da bunu sağlasak; ama, Türkiye'nin AT ile ilişki kurmasını, AT'nin siyasî 
organlannda Türkiye'nin yertutmasını engelleme konusunda kararlı bir muhatap karşısında izlen
mesi gereken politika, ne yazık ki, bugünkü politika değildir. • 

1995'te gümrükleri sıfırlayacakmışız(!) Bugüne kadar ne yaptınız, gümrükleri 1995'te sıfırla
mak için? Hangi sanayide, hangi yeni projeyi koydunuz; hangi yeni kredilendirme, destekleme 
uygulamasının içindesiniz; hangisini yaşatıp, hangisini ihmal edeceğinizi, nerede, ne zaman değer
lendirdiniz? Bunu bilen birisi var mı acaba; bu Hükümetin içinde var mı; Planlamanın içinde var 
mı? (CHP sıralarından alkışlar) "1995'te gümrükleri sıfırlayacağız" diye imzayı attık; hangi karan-
nı aldık, hangi gereğini yerine getiriyoruz? Dünyada gümrükleri indirerek bir uluslararası entegras
yon hareketinin içinde yer tutmuş bir başka ülke örneği var mı? Tam tersi var. AT'ye girecek diye 
Yunanistan'a, Portekiz'e, ispanya'ya özel destekler verildi, katkılar yapıldı; uzun geçiş programlan 

I uygulandı. Yunanistan 9 milyar dolar alıyor bir yılda AT'deh; biz tek kuruş almadan gümrükleri 
! indiriyoruz. İspanya, AT'ye girdikten yıllar sonra gümrükleri indirdi. 

I Değerli arkadaşlanm, şirin gözükerek, sorun çıkarmamaya çalışarak, büyük ülkelerle anlaşı-
I yor izlenimini vermeyi temel dış politika hedefi addederek, Türkiye'nin dış politikasını başarılı 
I işletmesi, bir yere taşıması mümkün değildir. Acı gerçeği bileceğiz, çok dostumuz yok, bize biz-
I den başka yardımcı olacak yok. İttifak kuracağımız ortaklanmızla, müttefiklerimizle çıkar ittifakı 
kuracağız; onların çıkanna katkı yaptık mı, karşılığında ne alacağımızın hesabını soracağız; (CHP 
sıralanndan alkışlar) j 

Bu Hükümet, Çekiç-Güç'e inanmıyor; inanmadığı, bugüne kadarki tavnndan belli; ama, her 
I altı ayda bir, Çekiç-Güç'ü uzatalım diye teklif getiriyor. 
I Peki, getiriyorsunuz o teklifi de, karşılığında ne aldınız?.. Ne aldınız, ne sağladınız?.. (CHP 

sıralanndan alkışlar) Bosna'da ne âldınız, Kıbns'ta ne aldınız, Azerbaycan'da ne aldınız? Hiçbir 
noktada hiçbir şey talep dahi edilmemiştir. Sadece o konuda müttefikinizle aym karenin içinde 
fotoğraf çektirmek, dış politikanız için basan sayılmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin yepyeni atılımlara, yepyeni yaklaşımlara ihtiyacı var. Ger
çekten, Türkiye'de bir değişime, bir yenilenmeye ihtiyaç var; ama, Türkiye'nin değişimi, yenilen
mesi, bugüne, kadar ortaya konulan örnekleriyle kısıtlı değildir. 

Türkiye, büyük değişimleri, yenilenmeleri tarihinde yaşamıştır. Türkiye'nin yaşadığı en 
büyük değişim, en büyük yenilenme, cumhuriyetin kuruluşudur; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ger-. 
çekleştirmiştir. Türkiye'nin en büyük dönüşümüdür, en büyük yenilenmesidir. (CHP, SHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) imparatorluktan, çağdaş devlete; imparatorluktan, cumhuriyete geçiş, 
Atatürk ilkelerinin benimsenmiş olması, Türkiye'nin onurlu bir dünya devleti olarak, çağdaş insan
lık âlemi içinde yerini alması, Türkiye'nin yaşadığı en büyük dönüşümdür. Bu dönüşümün doğrul
tusunda dönüşümlere ihtiyaç vardır. 

Türkiye, demokrasiye geçmiştir. Demokrasi en büyük dönüşümlerden birisidir, en büyük 
yeniliklerden birisidir; ama, sessizce geçmiştir. Kimse "çağ açıyorum, Miladı başlatıyorum, yepye
ni bir dönem, değişeceğiz, yenileneceğiz..." demeden, "demokrasiye geçeceğiz" demiştir ve gereği
ni yapmıştır. Türkiye bugün demokratik bir ülke haline 1940'h yılların sonundan sonra, o gün işba
şında bulunan kadroların aldığı kararla ve Türkiye'deki bütün siyasal kuruluşların, siyasal kadrola
rın, onun gereğini yerine getiren, demokratik eğitimini sergileyen, demokratik erdemini sergileyen 
davranışlarıyla yaşanmıştır ve bu oluşumun zirvesi de 1950 yılında cumhuriyeti kuranların, halko-
yuyla sandıktan çıkanlara sonuçta iktidarı teslim etmeleri olmuştur. En büyük dönüşüm budur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — 1960'larda ne olmuştur? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Onların hepsi aşılmıştır. 1960 aşılmıştır, 197İ aşılmıştır, 12 
Eylül aşılmıştır. Aşılması gerekiyordu, bütün o olaylar geçildi; ama, bu demokrasiye geçişin 
büyük önem taşıdığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. 

Daha sonra Türkiye'deki önemli bir değişim, Türkiye'de sol kavramının bir tabu olmaktan 
.çıkarılması, solun, çağdaş demokrasinin bir boyutu olduğu, emeğin saygın ve üstün olduğu, sosyal 
demokrasinin doğal olduğu anlayışının Türkiye'ye benimsetilmesiyle, Türkiye çok önemli bir 
dönüşümü gerçekleştirmiştir, yaşamıştır. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

. Değerli arkadaşlarım, dönüşüm, değişim bu doğrultuda olacaktır, elbette olmalıdır. Bakınız, 
Türkiye, çok köklü bir yeniden yapılanma ihtiyacı içinde. Önümüzdeki dönemin temel konularının 
başında bu geliyor. 

Bugün Türkiye, içinde bulunduğumuz koşullarda, artık, sadece Ankara'dan yönetilen bir dev
let konumunu sürdüremez. Bir büyük coğrafyayız, 60 milyon bir büyük nüfus birikimiyiz. Eğitil
miş kadrolarımız var; ama, Türkiye Ankara'dan yönetilecek; Türkiye'deki bütün ebelerin, hemşire
lerin tayini Ankara'daki Sağlık Bakanlığından yapılacak(!) Türkiye'deki bütün öğretmenlerin sicil
leri Ankara'daki Millî Eğitim Bakanlığında tutulacak, tayinleri oradan yapılacak(!) 

Artık bu yönetim anlayışını Türkiye aşmalıdır. Türkiye'nin Tokat'ındaki bir köprünün yapıl
ması, Amasya'sındaki bir şu işinin ihalesi, en azından iki yıl, o işin Devlet Planlama Teşkilatına 
kabul ettirilmesi için mücadeleyle geçiyor. Projeyi hazırlatacaksınız, DPT'ye kabul ettireceksiniz, 
yıllarca ^gidip geleceksiniz, DPT, Maliyeye kabul ettirecek, icra programına alınacak, tahsisat 
konulacak, ihale yapılacak; bir. sıradan iş için üç, beş yıl uğraşacaksınız. Dünya bir buçuk yılda 
dengesini değiştirdi, Türkiye bir köprüsünü üç yılda yapan bir idarî sistemle 2000'li yıllara kavuşa
maz, yönelemez. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Türkiye'nin idarî sistemini yeniden düşünmesi lazım. Bunun için halkına güvenmesi lazım, 
halkından korkmaması lazım. Bütün coğrafyamızda, yöresel bütün coğrafyamızda, yöresel iktidar 
odaklan, kendi yaşamlanyla ilgili konularda karar alabilmelidir, para toplayabilmelidir, tahsilat 
yapabilmelidir, ihale yapabilmelidir ve o uygulama gerçekleştirilebilmelidir. Böyle bir demokratik 
yeniden yönetim yapılanmasına Türkiye'nin ihtiyacı var; bunu yapmak lazım. Bu, "İl İdaresi Kanu
nunu gözden geçirelim, valilerin yetkilerini artıralım" yaklaşımı değildir. Olay bu değil. Bu, "bele
diyeleri destekleyelim" yaklaşımı değildir. Bu, Türkiye'de yönetimin paylaşılması* yöreselleştiril-
mesi, yerelleştirilmesi demektir. 

Türkiye sadece bir avuç Parlamentoyla, o Parlamentonun içinden çıkmış bir avuç Bakanlar 
Kuruluyla yönetilebilir bir ülke olmaktan çıkmıştır. Herkes kendi yöresindeki sorunları daha iyi 
biliyor, çözümünü de biliyor, olanağını ve yetkisini istiyor. O yetkiyi ve olanağı onlara tanıyan bir 
köklü yapısal değişime ihtiyaç vardır. Böyle bir değişimin Türkiye'de, pek çok sorunun çözümü 
açısından da yeni olanaklar getireceğini, vatandaşın öz güvenini artıracağım, devletin vatandaşa 
olan saygısını, güvenini göstereceğini ve bu yeni ortam içinde Türkiye'nin çok köklü değişiklikleri 
gerçekleştirebileceğini, başarabileceğini düşünüyorum. Bunu denemeliyiz. 

Bunun yanı sıra, Türkiye'de önümüzdeki dönemde yapılması gereken çok önemli değişiklik
ler var. Bakınız, Türkiye'de bir eğitim yapılaşması var. Bu eğitim yapılaşması tıkandı. Dünyanın 
başka bir ülkesinde var mı bilmiyorum; devletin kurumlarının okullarından çıkıp bir üst kuruluşa 
gitmek için milyonlarca lira harcamak zorunlu olsun. Yani, ilkokulu bitiriyorsunuz, Anadolu lise
lerine girmek için ayda 4 milyon-5 milyon lira harcama yapmak zorundasınız. Anadolu liselerine 
çocuğunuzu sokmak için ayrıca kurslarda öğretmenlere harcamalar yapmak durumundasınız. 

Bu, Türkiye'deki eğitim sisteminin iflasıdır, yetersizliğinin ortaya çıkmasıdır. Acı olan da 
şudur ki, o ek eğitimi veren insanlar, bizim eğitim sistemimizin insanlarıdır; o insanları biz normal 
sistemin içinde kullanamıyoruz, onlar dışarıdan ancak böyle bir özel bir eğitim yoluyla gençleri 
eğitme durumuna sürüklenebiliyorlar. 

Bunun kaldırılması lazım. Üniversiteye öğrenci sokmak için 50 milyon-80 milyon lira harca
mak zorunluluğundan artık Türkiye'nin çıkarılması lazım. Hangi dar gelirli aile 50 milyon-80 mil
yon lira harcayarak çocuğunu üniversiteye götürebilir? 

Değerli arkadaşlarım, yani ne olacak?.. Bunun sonucu şu oluyor: Olağanüstü yetenekli, zeki 
çocukların dıŞında, dar gelirlilerin çocukları, eğitim olanaklarından yoksun kalıyorlar. 

Eğitim, Türkiye'nin temel asansörüdür, yukarı doğru tırmanmanın ana merdivenidir, toplumu-
muzu eşitleyen ana çıkış kapısıdır. Herkes o kapıdan geçti; hepiniz, hepimiz o kapılardan geçtik; 
geçmiş devlet adamları o kapılardan geçti; bu noktaya öyle geldik. Ne oldu şimdi? Yani, buraya 
geldikten sonra, aynı kökenden gelmiş insanların, bir işçi çocuğunun üniversitede okuyabilmesi 
artık mümkün olmaktan çıkmaya başlamıştır. Gidiniz bakınız, üniversitelerde araştırma yapınız, 
oralarda okuyan öğrencilerin kaçının anası babası gerçek bir köylüdür, gerçek bir işçidir, gerçek 
bir esnaftır? Giderek azalıyor, daralıyor, ancak parası olanlar çocuklarını okutabilir hale geliyorlar. 
Bu, Türkiye'de hem toplam zekâ birikiminden yararlanmamızı engelliyor, güçleştiriyor, hem de 
çok tehlikeli bir adaletsizliği, demokratik Türkiye'nin toplumsal yapısının içine çok tehlikeli bir 
dinamiti yerleştiriyor. Bunlara son vermek lazım. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, son 5 dakikanız. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Türkiye'de köklü yeni atılımlara, yeni değişimlere ihtiyaç var. Elbette bu ihtiyaçları böyle 
konularda ciddî olarak aramamız lazım. 

ÖSYM sınavında en yukarıda not tutturmayı gerçekleştirmiş olan 1 000 tane gencimize yurt 
dışında okuma olanağının yerilmesini olumlu karşılıyorum; Hükümeti kutlarım, çok yerinde bir 
girişimdir; dünyaya açmamız lazımdır, gençlerimizi okutmamız lazımdır. Ama, bu, sorunu çözmü
yor, sorunun çözümü, temel eğitimde, sorunun çözümü orta eğitimdedir. Oralara herkesin katıla
bilmesini, herkesin yetişmesini sağlayacak dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, Türkiye'nin, yeni ve önemli tercihler yapmasına, kararlar alma
sına da ihtiyaç var. Bu çerçeve içinde dikkatinize sunmak istediğim bir iki nokta şu: Türkiye'nin 
siyasal sistemi çok içine kapalı işlemeye başlamıştır; iş, partilere tıkanmıştır, partiler toplumdan 
kopmuştur; partiler de delegelere tıkanmıştır, delegelere endekslenmiştir. Bunu değiştirecek, siya
setimizi ferahlatacak, açacak yapılanmalara ihtiyaç var. Bunları, çok temel konular arasında saydı
ğımı ifade etmek istiyorum. Türkiye'de siyasete saygınlığı kazandıracak olan oluşumlar, buralar
dan başlayacaktır. İlçe kongresi yapacaksınız, en çok 400 delegeyle; niçin 400 delegeyle ilçe kong
resi yapmak zorunda olayım? Günümüzde binlerce insanla toplantı yapacak teknik olanaklar var. 
Niçin Siyasî Partiler Yasası, bütün üyeleriyle kongre yapmak imkânım getirmiyor, delege ağırlığı
nı bütün siyasî partilere empoze ediyor? (CHP sıralarından alkışlar) Bunu bir an önce sona erdir
mek lazımdır. Bırakınız, delege olmayan parti üyeleri de etkin olma şansını elde etsinler. 

Aynı şekilde, siyasal yaşamı açmamız lazım. 
Değerli arkadaşlarım, kamu çalışanlarına siyasal hak veriniz. Dünyanın bütün demokratik 

ülkelerinde bu vardır. (CHP sıralarından alkışlar) Çalışanlara, toplumda, ülke sorunlarının çözü
müne katkı yapma şansım kazandırınız. Korkmayınız bundan, Türkiye bu olgunluk noktasına gel
di. . 

Ben, toplumun iyi yetişmiş, saygın, birikimli, inançlı kadrolarını siyasetin dışına iteceğim; 
memurdur diye iteceğim, sendikacıdır diye iteceğim, gençtir diye iteceğim, kadındır diye iteceğim, 
bir avuç delegenin eline Türkiye'nin iktidarını teslim edeceğim, sonra da bu iktidar boşalıyor, med
ya etkinliğine açık kalıyor diye şikâyet edeceğiz(!) 

Toprağa kök salma olanaklarımızı açalım. Bırakınız Türkiye'de üniversite öğretim üyeleri de, 
üniversite öğretim üyesi olmayan insanlar da siyasete katılma hakkına sahip olsunlar. 

Değerli arkadaşlarım, belediye meclislerinde memurlar, belediye meclis üyesi olamıyor. 
Yani, orada yaşıyor, tabiyeti farklı olan insanlara dahi Avrupa'daki bazı ülkeler belediye meclisine 
üye olma hakkını tamyor, biz kendi vatandaşımıza, memur diye, belediye meclisinde görev yap
mak imkânını tanımıyoruzl Bunu doğal karşılamak mümkün mü? Bunları da değiştirmek gerekti
ğine kesin inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bir ahlak yasasına ihtiyacı var. Siyaset kirlendi... Bu siyasî 
kirlenmeye son verecek yeni ve sistematik yaklaşımlara ihtiyaç var. Sadece konuşarak olmaz. 
Bakın, Anayasamızın öngördüğü, milletvekillerinin yapamayacağı işlerle ilgili yasa, ciddî bir 
biçimde, ayrıntılı bir biçimde düzenlenip çıkarılmalıdır. Milletvekillerinin neyi yapıp yapamayaca
ğım önce biz belirlemeliyiz. Sadece bu da yetmez, onun dışında, siyasî ahlakı güvence altına ala
cak pek çok önemli dönüşüme ihtiyaç var. Bakınız, geçen hükümette yolsuzluklarla mücadele için 
bir bakanlık vardı, bu defa buna gerek hissedilmedi. 

"Yolsuzlukla mücadele için bakanlığa gerek yok" denilebilir; ama, bunun yolsuzlukla müca-
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dele bakımından bir kararlılık eksikliğinin ortaya çıkmasına vesile verdiğini düşünüyorum. Yoksa, 
Türkiye'de mücadele edilmesi gereken yolsuzluklar, için bulunduğumuz dönemde azalmamıştır, 
tam tersine, artmıştır. (CHP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yeni yeni ve çok 
önemli olaylar ortaya çıkmıştır. İLKSAN olayı bunların başındadır. Bu ÎLKSAN meselesini mutla
ka takip etmeliyiz. (CHP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) , 

ÎLKSAN olayı örtbas edilmiştir, geçiştirilmiştir. Her geçen gün bu konu yeniden ortaya atılı
yor. Bu konunun üstünü örtmemiz mümkün değildir; siyasî hayatımızın bir kanayan cerahatidir. 
ÎLKSAN olayının üzerine yürümeliyiz; yetmez, diğer olaylar var. Bayındırlık Bakanlığında kadro 
satıldığı iddialarını devletin valisi yapıyor. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) Konu soruşturul
madı. Devletin valisi yapıyor, vali bugün görevinde değil; ama, bu olaylann üzerine yürüyen yok. 

Yapılan ihalelerin, önce siyasî aracılara devredildiği, onların komisyonları kesildikten sonra 
başkalanna intikal ettirildiği, sağır sultanın bile bilgisi içindedir. Bu olaylann üzerine yürümemiz 
lazımdır. , 

Aynı şekilde, Sayın Başbakanımıza da, bu Sanyer olayını kamuoyuna aydınlatması gerektiği
ni söylemek istiyorum. (CHP ve ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şunu öğrenme ihtiyacı içindeyim bir vatandaş olarak: Sayın Başbakan, iktidarda bir bakanken 
aldığı arsaya, daha önce almayı uygun görmediği, reddettiği bir arsayı bakanken alıp, olağan dışı 
yöntemlerle ona imar hakkı kazandırdı mı, kazandırmadı mı? Bunu öğrenme İhtiyacı içindeyim. 
(CHP ve ANAP sıralanndan alkışlar; DYP sıralanndan gürültüler) 

Eğer böyle bir uygulama varsa, bu, gerçekten Türkiye'de üzüntü verici bir olaydır. 

Sayın Başbakan, "siyasete yeni bir sayfayla başlayalım" diyor. 

Onu anlıyorum. Tabiî bu "ŷ eni bir sayfayla başlayalım" ifadesi, aslında, "defterin bundan 
önceki sayfalan kirli" anlalmma geliyor, bunun bir itirafı oluyor. (CHP ve ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, bu sayfanın yeni olması için gereken özeni göstermek, Sayın Baş
bakanın öncelikli görevi olmalıdır. Bu konuyu da bize aktarmasını, aydınlatmasını bekliyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — 1978'de seni de gördük biz! ' 

DENlZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkanın sabnnı suiistimal etmiyorum; ilgisine, tole
ransına teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlanm, güç dönemden geçiyoruz... Bu Hükümetin, bu işlerin altından kalkaca
ğına inanmıyorum, tşe başlayışı güven verici olmamıştır, gerekli desteği oluşturamamıştır. Hedef
leri hayalîdir, iyi düşünülmüş, iyi hazırlanmış değildir. Böyle bir yapının içinde ciddî bir sonuç 
alınması söz konusu değildir, önümüzde ciddî engeller vardır; kongre engelleri vardır, seçim 

ı engelleri vardır. Perspektifi olmayan bir Hükümettir. Bu Hükümetle, Türkiye'nin, büyük sorunlan-
! nı çözebileceği kanısında olmadığını ifade etmek istiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen de benzinsiz, mazotsuz bıraktın bu memleketi!.. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başbakan iyi niyetli... Sayın Başbakanın da bizce en 
olumlu tarafı, bir hanım oluşu. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'de bir kadının Başba
kan olması, bizi gerçekten sevindirmiştir. Olayı bir cinsiyet konusu olarak görmüyoruz, bir zihni
yet konusu olarak görüyoruz. Bunu da ifade ettik; bir kadının Başbakan olmasını, Türkiye'nin dün
yada daha çağdaş bir görüntü vermesine katkıda bulunacağı için olumlu karşıladığımı ifade etmek 
istiyorum; ama, Sayın Başbakan çok büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Çünkü, sadece kendisinin 
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değil, bundan sonra başka kadınlarımızın da şansını ya azaltacaktır ya da artıracaktır. Bu sorumlu
luğa da dikkatini çekmek istiyorum. Sayın Başbakana bu güç işinde başarılar diliyorum. 

Sayın Başbakan, hoşgörülü bir anlayışla "yardımcılara, danışmanlara ihtiyacım var, bir tarihçi 
danışman alacağım, bir sosyolog danışman alacağım, bir siyaset bilimci danışman alacağım" 
diyor. 

Doğru düşünüyor; ama, sonucu bunlarla alabileceğini sanmıyorum. Sayın Tansu Çiller'in, 
bence, bir başbakana ihtiyacı var. 

Hepinize teşekkür eder, sevgiler ve saygılar sunarım. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Baykal'a teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, Hükümet Programının görüşmelerine devam ediyoruz. 

Doğru Yol Partisi adına iki sayın sözcü görüş bildireceklerdir. Bunlar, Sayın Tunç Bilget ile, 
Sayın Ali Şevki Erek'tir. Bu konuşma süresini yan yarıya kullanacaklardır. 

Buyurun Sayın Tunç Bilget. 

DYP GRUBU ADINA TUNÇ BİLGET (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ben, programın ekonomik bölümleriyle ilgili olarak konuşacağım. Belki hatırlarsımz, 24 Aralık 
1991 tarihinde ekonomiyle ilgili olarak 19 uncu dönemin ilk genel görüşmesi yapılırken, Doğru 
Yol Partisi Grubu bana, görüşlerini Meclise arz etme onuru vermişti. Bu ikincisi... * 

O günden bu güne Koalisyon Hükümeti, ekonominin bozulan dengelerini düzeltmek, kalkın
ma hızım artırmak ve nihayet, kalkınmadan, yeniden herkesin pay almaşım sağlamak için yoğun 
çaba sarf etmiştir. Bu çabalara milletimiz ve özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız tanıktır. 

500 günün hesabı Birinci Koalisyon Hükümeti tarafından ayrıntılarıyla verilmiştir. Bugün 
burada ne yıllık ne de sekiz yıllık ANAP İktidarının, Koalisyon Hükümetine'devrettiği mirasın ve 
ne de 500 günün hesabının ayrıntılarına değinecek değilim. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Onlar geride kaldı. 

TUNÇ BİLGET (Devamla) — Onlar geride kaldı. ' 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Sen de inanmıyorsun!.. 

TUNÇ BİLGET (Devamla) — Bugün yine geleceğe bakmanın günüdür. Ancak, partiler ve 
siyasetçiler yekdiğerine ne kadar nazik davranırlarsa davransınlar, toplum hayatı ve ekonomi 
-maalesef- kimseye beyaz defter, sayfa açmaz. [ANAP sıralarından alkişlar(!)] sorunlar geçmişten 
gelip geleceğe sarktığı için, önümüzde bu Program var. 

Değerli milletvekilleri, bur İkinci Koalisyon Hükümeti, Sayın Çiller'in ekonomiden sorumlu 
Devlet Bakam olduğu ve kabaca 1,5 yıl ülkeyi yönetmiş olan Birinci Koalisyon Hükümetine tabiî 
ki, çok şey borçludur. Dahası, her iki koalisyon hükümeti, kendinden önce ülkeyi 8 yıl idare etmiş 
olan hükümetlerden, özellikle enflasyon ve kamu finansmanı alanlarında alacaklıdır. 

Değerli milletvekilleri, mesele şudur: Son 1,5 yılda Koalisyon Hükümetinin yapabileceği tek 
şey, enflasyon kaynağının kazandığı yeni ivmeyi frenleyici bir politika izlemekti; yoksa, 1992'de 
enflasyonu öyle indirmek falan mümkün değildi. Sayın Baykal'ın bilgi ve dikkatlerine sunuyorum. 

Koalisyon Hükümeti, 1992'de kamu gelirlerini 1 puan artırdı, kamu harcamalarım yarım puan 
düşürdü. Sonuç olarak, borçlanma ihtiyacı eski seriye göre 1,8 puan, yeni seriye göre 1,4 puan düş-
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tü. Bu, bize göre büyük basandır. Doğru Yol Partisi Grubu adına Birinci Koalisyon Hükümetini 
tebrik ediyorum. Bakınız neden tebrik ediyorum: 

Bir ekonomi düşününüz ki, o ekonomiden sorumlu olan Hükümet, iki yıl gibi çok kısa bir 
sürede kamu gelirlerini eski seriye göre 3 puan, yeni seriye göre 2 puan düşürüyor, iki yılda, bu 
yetmiyor, aynı iki yıllık dönemde toplam kamu harcamalarını eski seriye göre 4,5 puan, yeni seri
ye göre ise 3 puan sıçratıyor. Sonuç felaket oldu arkadaşlar. Kamu kesiminin borçlanma gereksin
mesi -eski-yeni seri farketmiyor- iki yılda tam bir kat arttı. Enflasyonun kaynağındaki bu rekor sıç
ramanın enflasyon üzerindeki ağır faturasıyla 1992 yılında karşılaşacaktık, öyle de oldu; buna rağ
men basan sağlandı. 

Değerli milletvekilleri, bu kadar da değil; Doğru Yol Partisi Grubu, bunun dışında özellikle 3 
gelişmeyi doyurucu bulmaktadır. , 

1. Kalkınma hızı, enflasyon sıçratılmadan binde yarımdan yüzde 5,9'a yükseltilmiştir. (DYP 
sıralarından alkışlar) Bu, olumlu gelişmenin devam ettiğinin haberleri, verileri gelmeye başlamış
tır. . 

2. Türk ekonomisi, kalkınma hızının yükselmesine paralel olarak yeniden iş yaratmaya baş
lamıştır. ., 

3. Dar ve sabit gelirli vatandaşlanmızın enflasyondan zarar görmesi önlenmiş... (ANAP 
sıralanndan "aaa, olmadı o, yanlış o" sesleri)... ve böylece sosyal yönden asgarî ölçülerde dahi 
adalet duygulanna sığmayan ANAP'ın ekonomik düzeninden, Doğru Yol Partisi ve SHP gibi top-
yekûn kalkınmacı, kitle partilerine yaraşır bir düzene geçiş sağlanmışıtr. Bu olayın değerini de 
bilen biliyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet memnunuz; ama, şunu da söyleyeyim. Koalisyon 
Hükümetinin son 1,5 yıldır izlediği politikalarla sağladığı iyileşmelerin ritimi, bizzat Koalisyon 
Hükümeti ve bu iki grup tarafından gelecek için de yeterli ve doyurucu bulunsaydı, tabiî ki, Yüce 
Meclisin önüne böyle bir hükümet programıyla çıkılmazdı. Türk ekonomisi, yapısal sorunlarının 
çözümlenmesi ihtiyacı içindedir; Sayın Baykal'ın buyurduktan gibi, bir atılım yapma ihtiyacı için
dedir. • 

Değerli milletvekilleri, 15 yıldır yılda ortalama yüzde 52 enflasyonla yaşadığımız için, aynı 
dönemde kalkınma hızı yılda ortalama yüzde 4'ü aşamadı. Türkiye'nin iç tasarruf oranı 1977'de ne 
ise, 15 yıl sonra bugün de o. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Yanlış söylüyorsun! 
TUNÇ BlLGET (Devamla) — Planlamanın verilerine bakarsanız... 
EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Meclis zabıtlarına yanlış geçirme. 
TUNÇ BlLGET (Devamla) — Meclis zabıtlarım ben bilmem, Planlamanın verilerine bakınız. 
Türkiye'nin yatınm oranı ise 5 puan düştü. Bunlar hep yüksek enflasyonun getirdiği hastalık

lardır. Türkiye, gerçekleştirebileceği refah artışlannı gerçekleştirememekte, ekonomi, her yıl yeter
li sayıda iş yaratamamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, aynca bütün dünya ile kalkınma yangındadır, 
dışta rekabetçiliğini sürdürmek zorundadır. Bakınız, 1960 ve 1970'lerde diğer gelişme yolundaki 
ülkelere kıyasla biz düşük enflasyon ülkesiydik; 1980'in ikinci yansında bizim enflasyonumuz 
onlann ortalamasını aştı. Bugün bizim enflasyonumuz, onlann ortalamasından tam bir kat fazladır. 
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Bu böyle devam edemez. Enflasyonu indirmek ve düşük enflasyonu kalıcı kılabilmek için 
Türk ekonomisinin verimliliğini artırmak zorundayız. Yüksek verimlilik artışının önündeki engel
leri kaldırmak zorundayız. 

Bu ihtiyaçlar ve gerçekler, bu Hükümetin değil, Türkiye'nin, Yüce Meclisin önündeki gerçek
lerdir. Dün istikrarsız bir dünyada, ekonomik yönden istikrar, verimlilik ve refah artışı arayan bir 
Türkiye idik; bugün de büyük ölçüde öyleyiz. Söylemek istediğim o. 

Yüksek enflasyon ve beraberinde getirdiği sosyal, ekonomik ve siyasî hastalıklar, aynen terör 
gibi, tek başına şu veya bu hükümetin sorunu değildir. Yüce Meclis, enflasyon için Hükümete 
dönüp -şu veya bu hükümete- "hadi, erkeksen düşür" diyemez. Yüce Meclis, Hükümetin eline enf
lasyonla mücadelenin makul imkân ve aletlerini vermek zorundadır. Bu konuya tekrar döneceğim. -

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Koalisyon Hükümetinin bu ikinci Programım Grubum 
adına kısaca değerlendirmeye kişisel bir gözlemimle başlamak istiyorum. Otuz küsur yıldır bu tür 
programların ekonomik bölümlerini, bütçelerini okuyageldim. Bizde, çoğu zaman bu tür belgeler, 
bir şey söylüyormuş gibi yapıp hiçbir şey söylemeyen, eğer kazara neyin yapılacağı söylenmişse 
onun nasıl yapılacağına asla değinilmeyen ve herkesi memnun etmek için itinayla yerleştirilen 
çelişkilerle dolu metinlerdir. En çok rastlanan deyim, "gereken her türlü önlem alınacaktır" deyi
midir. Amaç, aradığında herkesin teselli bulacağı bir laf salatasını hazırlamaktır. Eğer, vaatlerde 
bulunulacaksa, öyle vaatlerde bulunulur ki, herkes kendi çocuğunu düşünüp, eh biz görmeyiz de, 
inşallah onlar görür demek zorunda kalır. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Programda olduğu gibi, değil mi?! 
TUNÇ BtLGET (Devamla) — Hayır! 
Bu Koalisyon Hükümetinin ve daha önceki Koalisyon Hükümetinin programlarına bakınız; 

şimdi ispat edeceğim size. Ekonomik bölümleri bakımından böyle değildir. Bu Programda, Hükü
met, hemen her şeyi hayli yalın bir dille, uzak geçmişi bir yana bırakıp, ANAP'tan falan bahsetme-
yip, güne ve geleceğe bakarak, ekonomik analizlere ve güncel verilere yer vererek sıralıyor; eko-
nomimizdeki bazı yapısal sorunların açık sözlü ve epeyce doğrucu bir envanterini de kapsamaya 
çalışıyor; ayrıca, Koalisyon Hükümetinin Yüce Meclisten beklentilerini de uzun bir liste halinde 
sıralıyor. 

DYP Grubu olarak bu programın bu üslubunu memnuniyetle karşılıyoruz. 
Değerli milletvekilleri, öze ilişkin olarak size programı tekrarlayıp vaktinizi alacak değilim; 

Grubumun öze ilişkin değerlendirmesini sunacağım. 
Bu tkinci Hükümet, birinci Hükümet Programındaki teşhislerden ve son 18 aylık dönemdeki 

tespitlerden yararlanarak ancak, teşhis ve tespitlerden çözüm geliştirmeye de biraz daha fazla 
kayarak, kısaca şunları söylüyor: Ekonomide devlet küçülsün. Mal üretimi ve ticaretten devlet, 
dengeli bir biçimde elini çeksin. Hızlı kalkınma için ortamı hazırlasın, kural koyucu olsun. Ekono
mik ve sosyal altyapı hizmetlerinde daha etkin çalışsın. Devlet, her şeyi yapayım derken hiçbir 
şeyi doğru, düzgün yapamama, esas fonksiyonlarını ihmal etme durumundan kurtulsun. 

Enflasyonu hızla aşağıya çekmek için yapısal sorunları aşacak reformları köklü bir yaklaşım
la gerçekleştirelim. Bu amaçla, kamu sektörü borçlanma gereksinmesinin kaynaklarına tek tek ine
lim. 

Bütçe, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, birlikler, sosyal güvenlik örgütleri ve yerel yönetimlerin 
finansman açıklarını makul düzeylere indirelim. Böylece, maliye politikası, fiyat istikrarını sağla
yıcı bir para politikasının izlenmesine imkân versin. Ne demek bu? Bu şu demek: Para basmaktan 
vazgeçelim. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz ne yapacağını temel hedeflerini ve felse
fesini böyle ortaya koyuyor. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)— Kendin de inanmıyorsun ya!... 
TUNÇ BÎLGET (Devamla) — O itiraza da cevap vereceğim. 
Ayrıca, kamu finansman açığıyla ilgili olmamakla birlikte, ekonominin reel ve malî akımla

rında verimliliği artırıcı alt reform program hedeflerini de sıralıyor, 
Bunlar da çok önemli, vaktim olmadığı için değinmeyeceğim. DYP Grubu olarak bu hedefleri 

tam olarak destekliyoruz. Mesele iyi ortaya konmuştur. Buna kimsenin itirazı olacağını da zannet
miyorum. 

Kaldı ki, Hükümetimiz, ne yapacağını belirtmekle kalmıyor; yer yer ve epeyce kapsamlı 
şekilde nasıl yapacağını da söylüyor. Bu, epeyce bir yenilik yani; bunu da memnuniyetle karşılıyo
ruz. Hükümetimiz, neyi, nasıl yapacağıyla ilgili olarak, örneğin şunları söylüyor: 

" 1. KİT ve birlikleri reform programı çerçevesinde, yerine, kuruluşuna ve o kuruluşun duru
muna göre, hızlı özelleştirmeye, özerkleştirmeye veya tasfiyeye başvuracağım." 

Yani, TÖYÖK'ün hiç olmazsa ruhu yaşıyor, kabul ediniz. Özerkleştirme de var... 
SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Bunları taahhüt ediyor değil mi? Bunlar taahhütler... 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — "2. — Ancak, bu tür programların yol açabileceği istihdam 

sorunlarını asla göz ardı etmeyeceğim. Sosyal güvenlik, sosyal koruma, emekliliği özendirme, 
sigorta ve tazminat sistemlerini kuracağım. 

3. Yerel yönetimleri tam ve sımsıkı bir malî disiplin altına alacağım. 
4. İşi devlet yaratmaz, yaratamaz; devlet yatırım ortamını kurar; özel kesim böylece iş yara

tır. Devlet, aslî görevleri dışında, işsizlik sorununu aşmak için personel istihdam etmeye çalışma
yacaktır. v 

5. Tarımsal desteklemede dünya fiyatları aşıldığında, aşın yüksek fiyat verildiğinde, ihtiyaç
tan fazla üretimle ve aşın stokla karşılıyoruz. > 

Ayrıca, desteklemenin ürün kapsamında biraz aşırılıklara kaçtık. 
Aşınlıkları engelleyeceğiz. Ancak, görev zaranna yol açabilecek bir destekleme görevi verir

sek, bunun malî yükünü bütçeye tam olarak koyacağız. Bu rakamı aşmayacağız; ama, zamanında 
ödeyeceğiz." • s 

Başka örnekleri de var, okudunuz. Şimdi, bunlara karşı çıkmak mümkün?! 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Yapabilecekler mi? 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Kim bunların tersini yapacağım diyebilir? 
"Yapabilecekler mi?" suali gelecekle ilgili...'Göreceğiz. "Tersini yapacağım" diyen, enflasyo

nu ve düşük kalkınma hızını savunur duruma düşmeyecek mi? 
Doğru Yol Partisi Grubu olarak, sadece temel felsefeyi ve hedefleri değil; kamu açığının kay

naklarına inen, aşınlık ve verimsizlikleri yok edici yaklaşımı da doğru buluyoruz. Ancak, öyle zan
nediyoruz ki, enflasyonla mücadelenin en fazla muhtaç olduğu bir politika aletiyle ilgili olarak, bu 
program, belki biraz daha cesur ve kapsamlı ifade ve taahhütlerde bulunabilirdi. Bulunmadığı için, 
görüntüde de olsa, Hükümetimiz enflasyonla mücadelede Meclisin karşısına, âdeta üç ayaklı bir 
masayla çıkmış izlenimini bırakıyor. 
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Sayın Baykal'm, hiç olmazsa benimle ilgili olarak, grup konuşmasıyla Hükümet konuşması 
arasındaki farkı lütfedip kabul edeceği, kuvvetler ayrımını reddetmeyeceği ümidiyle, vergi politi
kasıyla ilgili olarak, bu izlenimin yanlış olduğu, gerçeğin böyle olmadığı inancıyla, şimdi neyi kas
tettiğimi biraz açacağım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de veya bir başka ülkede enflasyon asla teknik değil, tama
men siyasî bir sorundur; dahası, siyasî bir tercihtir. Enflasyon vergisi almak, siyasî bir tercihtir. Bu 
tercihi yirmi yıldır bütün hükümetler, bütün dönemler ve bu dönem yapmıştır. 

Yirmi yıldır artarak devam eden bir yüksek enflasyonu indirmek kolay da değildir, fevkalade 
tatsız siyasî kararların alınmasını gerektirecektir. Bu program, bu tatsız siyasî kararların bir kısmı
nın alınacağını söylüyor. Açık konuşalım; eğer bu ciddî bir taahhüt belgesiyle -ki öyledir- dar ve 
sabit gelirli kesimlerden fedakârlık istemektedirler. "Devlet küçülsün; KİT'ler özelleştirilsin, tasfi
ye edilsin. Devlet, istihdam için istihdam, fonksiyonunu terk etsin; desteklemeyi mümkünse daral
talım, aşırılıkları yok edelim, dünya fiyatlarını aşmayalım, sübvansiyonları azaltalım" gibi beyan
lar herhalde iş kesimiyle ilgili değildir. 

Bunlar yapılsın... Yapılsın da, iş kesimi bu programın neresinde? Evet, haksızlık etmeyelim, 
programda, bütçe açığını azaltmak için, hem vergi gelirlerinin artırılacağına ve hem de harcamala
rın hızının yavaşlatılacağına değiniliyor. 

Önlemlere gelince: Harcamalarla ilgili ayrıntılar var, özelleştirmeyle ilgili ayrıntılar var; ama, 
vergi gelirlerine gelince, vergi oranlarının düşürülmesinden, muafiyet ve istisnaların azaltılmasın
dan ve vergi cezalarının artırılmasından başka pek belirgin önlem yok. 

Vergi oranlarının düşürülmesi, herhalde iş kesiminden istenecek bir fedakârlığı içermiyor. 
"Oranlan düşürürsek, iş kesimi vergi kaçırmaz" tezi bir varsayımdan ve bir temenniden öteye geç
meyebilir. Geçmişte de öyle oldu... 

Şimdi soruyorum: Acaba bu zorunlu bir taktik mi? Yüce Meclisten çekingenliğin yarattığı bir 
taktik mi? 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de iş kesimi, Gelir Vergisi vermiyor. Türkiye'de iş kesiminin 
gelir vergilendirmesi sistemi tamamen çökmüştür. Beyannameli vergi mükellefleri, Türk Devletiy
le ve Milletiyle alay ediyorlar. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bunu hepiniz biliyorsunuz; 
ama, hiçbirimizin kılı kıpırdamıyor. Bu konuyu hep söyledim, yine söyleyeceğim: Atina ile Karta-
ca kavga ederken, yirmi yıl süreyle bir senatör çıktı, her konuşmasında, konuşma ne olursa olsun, 
"Kartaca yıkılmalıdır" dedi, ben de "iş kesimi vergilendirilrhelidir" diyorum. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Oraya söyle, oraya... 
YÜCEL SEÇKtNER (Ankara) — Tansu Hanıma söyle... 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Vergilendirmeyi bırakın, affediyorsunuz! 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Şimdi değerli milletvekilleri, iş kesimi Gelir Vergisi vermiyor 

diyorum; "sen, ne diyorsun?" diyorsunuz. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Vergi affı ne olacak? 
TUNÇ BÎLGET (Devamla) — Dinleyiniz lütfen. 

Bakın örneğin 1991 yılında, işçi ve memur ayda ortalama 500 bin lira Gelir Vergisi ödedi. 
Buna karşılık en yüksek gelirli beyannameli mükellefler ayda 203 bin lira vergi ödediler... İyi mi?! 
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Toplama bakın, aym yıl işçi ve memur toplam 25,5 trilyon vergi ödedi, bu beyzadeler(î) 22,3 
trilyon vergi ödedi! 

Çok kazananlar, hangi ölçüyü kullanırsak kullanalım, az kazananlar kadar bile Gelir Vergisi 
ödememektedirler. Daha önce bu kürsüden söyledim, şimdi tekrarladım. 

Değerli milletvekilleri, bütçenin vergi gelirleri, artık, sadece maaşa ve faize bile yetmiyor. 
Bunun bir nedeni iş kesiminden Gelir vergisi olarak almamız gereken meblağları onlardan borçla
nıp, bir de üstüıje yüzde 60-70 faiz vermemizdir. [ANAP ve RP sıralarından alkışlar(!)] Peki, ne 
oluyor; bunlar yatırıma mı gidiyor? 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Kimin adına konuşuyorsun, merak ediyorum! 

TUNÇ BİLGET (Devamla) — Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşuyorum. 

Mevduatın yansına bakın; dövizli mevduat... Her döviz, o dövizi çıkaran ülkeye açılmış bir 
kredidir... Yabancı ülkelere kredi açıyoruz... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakın, programda ne güzel ifade edilmiş: "Vergi idare
sinde başarının göstergesi, kamu dışında kalan yükümlülerden sağlanacak tahsilatın artırılmasıdır." 

Ne acı bir gerçeğin ifadesi değil mi, bu? Açık sözlülüğünden dolayı Hükümeti kutluyorum. 
Benim de söylediğim zaten bu. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Yeni vergi affı var mı? 
TUNÇ BtLGET (Devamla) — Sayın Başkan; değerli milletvekilleri, açık konuşalım, bütün 

hükümetlerin değişmez kanaati, Yüce Meclisten, iş kesimini vergilendirici yasaların çıkmayacağı; 
eğer bu tür önlemleri, hükümet, yetki yasaları çerçevesinde kullanmışsa, Yüce Meclisin, parti kim
liğini bir yana bırakarak, hükümetin karşısına dikileceğidir. 

öyle olmadı mı? 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Vergi affını siz çıkardınız, sülükleri (!) siz açıklamadınız. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Yüce Meclisin artık bu konuda hükümete -hangi hükümet 

olursa olsun- yardımcı olması gerektiğini arz ediyorum. Hükümetlerimiz böyle cesur ve güzel bir 
program hazırlarken vergi konusunda, iş kesiminin vergilendirilmesi konusunda, artık, çekingen 
davranmak zorunda kalmamalıdırlar. 

Doğru Yol Partisi Grubu, bu programı, fevkalade iyi hazırlanmış, cesur, atılımcı ve sorumlu 
bir program olarak görmekte ve desteklemektedir. „ 

Programda, iş kesiminin vergilendirilmesi konusundaki muğlak ifadelerin, bir irade ve niyet 
noksanını aksettirmediğine inanıyoruz. Tek temennimiz, iş kesimini gelirde makul oranlarda vergi
lendirici önlemlerin, hiç olmazsa, 1994 bütçesine dahil edilmesidir. O takdirde, her kesim, kendine 
düşen fedakârlığa razı olur. Aksi halde, bu programı uygulamada siyaseten biraz güçlükle karşıla
şabiliriz. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Yalım Bey müsaade etmez. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Şimdi, muhalefetin bir iki eleştirisine kısaca değineceğim. 
Benden önce, muhalefet partileri adına Sayın Erbakan ve Sayın Baykal konuştular. Kendile

riyle ilgili olarak çok genelde iki şey söyleyeceğim. Bir, polemik ve hatta demagojinin Meclis kür
süsünde bir yeri vardır; ancak, bunlara çokça başvuranlar, esas itibariyle milletimize saygı göster
miş olmazlar. 
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RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Baba yapıyordu onu. 
I 

TUNÇ BtLGET (Devamla) — İkincisi, ekonomide, geçmişle bugünle programla ilgili olarak 
olumsuz eleştiri, şanlı muhalefetin doğal hakkıdır. 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Demirel'e hakaret ediyorsun! 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Biz de muhalefetteyken yaptık; ancak, Türkiye'de artık yalnız 

neyi beğenmediğinizi söylerseniz, bir kulaktan girer, öbür kulaktan çıkar. Siz ne yapardınız ve 
nasıl yapardınız? Milletimiz bunu duymadığı sürece, yaptığınız yine meşru muhalefet görevi olur 
ama, faydalı olmaz. 

Sayın Erbakan'm konuşmalarına da bir iki noktada cevap vermek istiyorum. Sayın Erbakan, 
bir azınlık partisinin, azınlıkta kalmaya mahkûm uç fikirlerini, bir defa daha, 1960'lardan 
1970'lerden gelen ustalıkla, ifade ettiler. Doğru Yol Partisi Grubu adına kendilerine şükranlarımızı 
sunuyoruz; ancak, Sayın Erbakan bununla yetinmediler. Bir iki örnek vermek istiyorum; örneğin, 
komplo teorileri ürettiler. Komplo teorileri üretimini, ben Sayın Erbakan gibi büyük bir lidere 
yakıştıramıyorum. Bakın, komplo teorilerini -psikologlara sorun- hayatın gerçeklerini kavrayama
yanlar, ona uyum sağlayamayanlar üretir, yakışmıyor. Örneğin, Sayın Erbakan, ikibuçuk gazete
nin, medyanın Başbakanı olarak Sayın Çiller'i, sözüm ona, küçümsedi; bizce biraz ayıp etti... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Yalan mı? 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Medyayı da eleştirmiş oldu. Aynı Sayın Erbakan, 5 dakika 

sonra, eleştirdiği medyayı, ABD vatandaşlığı meselesinde, tanık olarak gösterdi; iyi mi?.. Çelişki
ye bakın, örneğin Sayın Erbakan, "Avrupa'ya neden uygarlığın beşiği diyorsunuz. O tek dişi kal
mış bir canavardır" dedikten sonra, nüfus planlamasını tenkit ederken, bize aym Avrupa'yı örnek 
gösterdi; iyi mi?.. Bu kadar da değil... Her zamanki gibi, mühendis de olduklan için, bir sürü hata 
yaptılar. [ANAP sıralanndan "Ooo, Demirel gibi" sesleri, alkışlar(!)] Hükümet Programıyla yatı-
nm programını kanştırdılar, gülümsedik... , 

MUZAFFER ARICI (Denizli) — Cumhurbaşkanı da mühendis. 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar dinleyelim. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Her mühendise söylüyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bilget, cevap vermeyin, devam edin lütfen.. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sayın Cumhurbaşkanına hakaret ediyorsunuz! 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — "Faize faiz demeyin, gelir payı, kâr payı vesaire deyin, o 

zaman mubahtır" tezini yine tekrarladı, kabul ettik, gülümsedik. Meclis ve Hükümetin işine Sayın 
Cumhurbaşkanım kanştırmak istediler bir noktada, ona da gülümsedik; ancak, Sayın Başbakanı 
kastederek ve Doğru Yol Partisine hitaben, "İçinizden biri çocuk olabilir" dedi ki, ona pek gülüm-
seyemedik. Ama yine de ben işi tatlıya bağlamak için diyorum ki: Sayın Erbakan, sizin yaşınıza 
kıyasla hemen herkes çocuktur; siz de artık bizim saygıdeğer dedemizsiniz. (DYP sıralanndan 
alkışlar) 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Babana hakaret ettin! 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Grubumuz, pazartesi günü yapılacak oylamada olumlu oy kul

lanacaktır. 
Hükümetimize başarılar diliyor, saygılanmı sunuyorum. 
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Çok teşekkür ederim, (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilget. 

Doğru Yol Partisi adına ikinci konuşmacı Sayın Ali Şevki Erek, buyurun. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri, şu anda ekranlarında bizleri izleyen aziz ve değerli vatandaşlarım; hepinizi Doğru Yol Partisi 
ve şahsım adına, 30 Haziran tarihinde okunan Hükümet Programı üzerindeki Doğru Yol Partisinin 
görüşlerini aktarmak üzere geldiğim şu sırada, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, doğrusu, böyle önemli bir günde, sözlerime, Türkiyemizin maruz kaldı
ğı, maruz kalmakta uzunca bir süredir devam ettiği acı olayları terennüm etmekle ve kınamakla 
başlamak istemezdim. 

Dünden itibaren ve dün gece Sivasımızda cereyan eden olaylar gerçekten bir kere daha, hem 
bizim hem milletimizin yüreğini kanatmıştır. 

Çok taze olan bu olayda, herhangi bir değerlendirmeye, herhangi birşekilde bir adalet terazisi 
kurup, şu anda bir haklı-haksız tefrikine gitmeye gerek görmüyorum, doğru da bulmuyorum; ola
yın sıcaklığı halen devam ederken bu konuya girmek istemiyorum. Ancak, böyle bir olayın sonu
cunda 35 vatandaşımızın Hak'kın rahmetine kavuşmasından dolayı duyduğum üzüntüyle beraber, 
"acaba, bu olayın oluşmasında herhangi bir yönetsel tedbirsizlik veya aksaklık var mı?" diye düşü
nüyor ve yeni Hükümetimizden, bu konuda, en kesin, en acil araştırma yapmasını ve tedbirleri bir 
an evvel almasını; sadece bunu da değil Yüce Meclisimizin bu acı ve önemli olaylar karşısında, 
İktidarıyla, muhalefetiyle grubu olanıyla, olmayanıyla İçtüzüğümüze göre bir komisyon teşkil ede
rek, Türkiye'yi dilhun eden, huzursuz eden; içeride ve dışarıda Türkiye Cumhuriyetinin varlığına 
yöneltilmiş bu hareketler karşısında bir belirli asgari mutabakat ve uzlaşmayı tespit etmeye de 
çağırıyorum. 

Biraz sonra geleceğim terör konusunda, bu hususa biraz daha açıklık getirmeye çalışacağım. 
Değerli arkadaşlarım, değerli konuşmacı arkadaşlarımı dinlemeden evvel, ben hazırladığım 

konuşmada tahminlerimden dolayı sanki Sayın Erbakan ve Sayın Baykal'ın, meseleyi bir hükümet 
programı çerçevesinde değil de, şu anda Meclisimizi sureti katiyede ilgilendirmeyen bir kısım nok
talara çekmek isteyeceklerini bilmiş gibi -ferasetimizden, yeteneğimizden dolayı değil; arkadaşla-
nmızın tavrına alışageldiğimizden dolayı-bir hazırlık yapmıştık. 

Buradaki bir kısım yanlışları düzeltmek lazım. Hem Sayın Baykal hem Sayın Erbakan Türki
ye'nin bu kadar önemli ortamında ve zamanında otuz yıldan beri Türk demokrasisine altın harflerle 
geçecek bir büyük değişimden sonra, Türkiye'nin meselelerini bir tarafa bırakıp da, Başbakanımız 
ve değerli Genel Başkanımızın, hiç de bu Meclisi sureti katiyede ilgilendirmeyen, Türkiye Cumhu
riyetinin politikasına, ekonomisine bir milim faydası bulunmayan, bir kısım, enfüsî, detayla ilgisi 
olmayan bir biçimde eleştirilerini duymaktan da büyük üzüntü duydum. 

Evvela, Sayın Baykal, yanlış... Bir 133 üncü madde vardı, Anayasanın 133 üncü maddesi... ve 
bütün grupların da iştirak ettiği bir anafikir vardı, "devlet tekeli televizyonda ve radyoda kalksın" 
diye; 

Herkes bunda ittifak haline gelmedi mi? Geldi. Bu konuda ondan evvel gruplar birkaç defa 
görüşmedi mi? Görüştü. Bunun aksine fikir söyleyen oldu mu? Olmadı. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Meydan okumanın ne gereği vardı?! 
; ' 
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ALI ŞEVKİ EREK (Devamla) — Meydan okumanın gereğini de söyleyeceğim, acele etme... 
(ANAP sıralarından "oylamaya niye gelmediniz?" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen dinleyelim... 

ALI ŞEVKÎ EREK (Devamla) — Onu da söyleyeceğim. 

BAŞKAN — "Söyleyeceğim" diyor arkadaşlar; dinleyin, söyleyecek herhalde... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Aynı hatayı tekrar ediyorsun. Niye tahrik ediyorsun? 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Efendim, işin safahatını da anlatacağım, söyleyeceğim, 
merak etmeyiniz. Zaman yettiğince sizlere cevap vereceğiz. Ben tahrik de etmiyorum. Müsaade 
edin, söyleyeceğim. ' ' 

Yeni Genel Başkan, seçilince, genel başkanlık yansında da kamuoyuna deklare ettiği gibi, 
Sayın Genel Başkanımız, gayet nazik ve latif bir biçimde ve siyasî arenada normal olan, alışılagel
miş bir üslupla, "buyurun, gelin, beraberce 133 üncü maddeyi değiştirelim. Hadi, sizi Mecliste 
bekliyoruz" dedi. 

ANAP'lı arkadaşlarımın itirazlarını anlıyorum; bundan menfî not aldınız, bunda notu düşür
dünüz, onun için heyecanlanıyorsunuz! (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelirn lütfen... 

ALI ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın Baykal, Sayın Genel Başkanım, bu "hodri meydan"ı 
fevkalade güzel bir üslupla söylediğinde Başbakan değildi, bir Genel Başkandı; söylediği de siyasî 
platformda en güzel bir siyasî çıkıştı. (ANAP sıralarından ','OooL." sesleri) 

Bunlann bu Mecliste, bu ortamda müzakere edilmesi Türkiye'nin yararına değil arkadaşlar; 
söylendiği için cevap veriyoruz. , 

Değerli Erbakan Hocamız, "efendim, ikibuçuk aydır Türkiye hükümetsiz. Niye ayak sürüdü
nüz, niye geç kaldınız?" gibi, akıllan ve izanlan sarsan bir ithamda bulundu. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Erek, Türkiye yanıyor... 

BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Değerli arkadaşlanm, pek tabiî, muhalefet partilerinin 
liderlerinden -saate baktım- Sayın Baykal, konuşmasının tam 35 dakikasını Sayın Çiller'e hasretti, 
değerli Erbakan da, konuşmasının 25 dakikasını Sayın Çiller'e hasretti; Çiller'in politikasına has
retmedi, bir kısım meselelere hasretti. Onlar bunu söyleyince, biz onu cevapsız bırakmayız arka
daşlar, biz de gereğini söyleyeceğiz. 

Sayın özal Hakkın rahmetine 17 Nisanda kavuştu; -Allah gani gani rahmet eylesin- 16 
Mayısta, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihinde ender rastlanan bir biçimde, hür demokratik ira
desi ve oylanyla Cumhurbaşkanım seçti; Sayın Demirel'i Cumhurbaşkanı seçti. 

Değerli arkadaşlanm, biz, kanunlar ve tüzüklerle bağlıyız. Doğru Yol Partisinin Genel Baş
kanlık makamı 16 Mayısta boşalmıştır. Siyasî Partiler Kanununa ve Doğru Yol Partisinin Tüzüğü- „ 
ne göre, Doğru Yol Partisi, 45 gün zarfında olağanüstü kongresini toplayıp Genel Başkanım seç
mekle mükellef olduğu halde, 16 Mayıstan 25 gün sonra, -13 Haziranda- Genel Başkamnı seçmiş; 
bırakınız işi uzatmayı, arkasından, Genel Başkanımıza Hükümet kurma görevi verilmiş ve en kısa 
sürede, o 45 gün içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne Hükümet Programını sunarak, 
müzakere eder safhaya gelmişizdir. Dolayısıyla, Doğru Yol Partisinin ye onun liderinin bu konu-
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larda kesinlikle bir ayak sürümesi söz konusu değildir. 

Sayın Genel Başkanımız, Başbakınımız, şüphesiz ki, kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap 
verecektir; ama, ben, Grubun temsilcisi olarak, söylenenleri ve suçlanan Genel Başkanıma karşı 
yapılan hareketi, geçersizliğinden, gerçek dışıhğından dolayı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyetinin 
önüne sunulan altın tabaktaki, Türkiye'nin bu ortamında, içeride ve dışanda gurur duyacağı, iftihar 
edeceği bir büyük demokrasi icabını ve bir büyük demokrasi şölenini, Doğru Yol Partisi olaralc 
gerçekleştirmekten dolayı da Türk demokrasisini, demokrasi tarihini kutluyoruz, söylenen sözleri 
de kınıyoruz ve reddediyoruz. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, Sayın Baykal "beyaz sayfa" dedi; onu da söyleyeyim. Tabiî, burada 
bu sözler zabıtlara geçiyor, bundan sonra konuşacak arkadaşlarımız konuşurlarken dikkat etsinler; 
etmezlerse ben söylerim, benden sonra da Sayın Yılmaz gelecek, p da söyleyecek, ileride yine biz 
söyleyeceğiz; burası kürsü... Benim vaktim var, söyleyeceğim şeyleri bu zabıtlara geçirmek mec
buriyetindeyim. 

Evet, yepyeni bir beyaz sayfa açıldı. Biz bunu hiçbir zaman inkâr etmedik, katiyen... Ne 
Genel Başkanımın, ne bizim milletvekillerimizin ağzından böyle bir laf çıkmadı: Yalnız, yepyeni 
bir dönem, yepyeni bir aşama olduğu için, yepyeni bir defter ve beyaz sayfa açıldı. Yoksa, Anado
lu'da bir söz vardır: "Aslını inkâr edene haramzade derler." Demokrat Parti, Adalet Partisi, 10 gün
lük Büyük Türkiye Partisi ve Doğru Yol Partisi, zindanlardan çıkan Doğru Yol Partisi, yasaklar
dan gelen Doğru Yol Partisi, geçmişinden geleceğine kadar yapılan bütün hatasına, savabına ve 
icraatına sahiptir; merak etmeyinizl (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye'ye, yaptıklarımızı her şartta, her ortamda savunmaya devam ederiz; ama, şu anda ger
çekten yepyeni bir dönemin, yepyeni bir çığırın sayfalarını açıyoruz ve bu sayfaları açarken de, bu 
beyaz yaprak, biraz sonra söyleyeceğim gibi, sadece kendimizi değil, herkesi ilgilendiriyor. Türki
ye Cumhuriyetinin Büyük Millet Meclisinde bulunan bütün partilerin, bütün liderlerin, Türkiye'nin 
bir numaralı konusu, hayatî konusu olan terör hakkında, bir asgarî müşterekte birleşmesi gerektiği
ne dair tüm sözcülerin konuşmalarına aynen iştirak ettiğimi tekrarlayarak terör konusuna girmek 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz evvel burada konuşan Sayın Gürkan'ın ve benden evvel konuşan 
Sayın Bilget'in, Hükümet Programı konusundaki bir kısım tavsiyelerine ve eleştirilerine karşı, 
"nasıl olur da Koalisyon ortağının Grup Başkanvekili Hükümet Programım böyle eleştirebilir?" 
yahut "nasıl olur da, Doğru Yol Partisi, 'şu Programın şu eklentisi olsaydı, şu doğru olsaydı" der?" 
gibi bir serzenişinizi algıladık. Yani, "yapamaz, mutlak surette buraya tabidir, aynen milimi mili
mine, noktası noktasına, virgülü virgülüne kabul etmek" gibi bir anlam çıkar ki, bu, demokrasi kai
desi olmaz. Bu Hükümet bizim Hükümetimizdir, sonuna kadar arkasındayız destekleyeceğiz, 
yapacağı her icraatın da sahibi ve sorumlusu olacağız. 

Terör konusunda şunu söylemek istiyorum... 

MEHMET GEDlK (Bursa) — Neyi anlatmak istiyorsun? 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Dinlersen, şimdi söyleyeceğim... , 

MEHMET GEDlK (Bursa) — Ortağına sor, ortağına. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, dinleyelim, "anlatacağım" diyor efendim. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — 50 kişi dinliyor, 50 DYP milletvekili dinliyor seni... 
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BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Erek. 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Değerli arkadaşlanm, bugün Türkiyemizin içinde bulundu
ğu durum, her şeyden evvel, yeni değil, artı, bugün Türkiyemizin içinde bulunduğu durum, inanı
nız şu kürsüde söz söylerken bile, lafın gelişinden dolayı çok hafif bir tebessümü gerektirmeyecek 
kadar da ciddîdir. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Öbür tarafa söyle, öbür tarafa... 

ALI ŞEVKİ EREK (Devamla) — Bu konuda, Anayasamıza göre, Hükümetimiz birinci dere
cede sorumlu, iktidar olarak biz birinci derecede sorumluyuz. Ancak, bugün terör meselesinin, her 
şeyden önce, bir numaralı mesele; artı, Türkiye'nin hayatî meselesi; artı, Türkiye'nin kalkınmasını 
engelleyen bir mesele; artı, Türkiye'nin huzuruna saplanan bir mesele; artı, Türkiye'nin iç ve dış 
düşmanlarının, Türkiye'ye bir saldırısı ve buna yerilecek ismin de, terörden öteye, Türkiye'nin 
çökertilmesi, Türkiye'nin parçalanması, Türkiye'nin batırılması operasyonu olduğunu, 60 milyo
nun önünde ve Türkiye Cumhuriyetinin huzurunda tekrar etmek gibi, ruhumun haykırışını dile 
getirmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, böyle bir önemli ortamda, Sayın Mesut Yılmaz'ın, Hükümet Progra
mının okunmasından sonra, 3 Haziran 1991'de, o zamanki muhalefet partisi liderinin Programı 
eleştirdiğinde, söylediği çok tarihî cümleler var; o tarihî cümlelerde şunlar ifade ediliyor: "Bu terör 
meselesi, partilerüstü bir meseledir. Bu terör meselesi, Türkiye'nin, olmak veya olmamak kadar 
hayatî bir meselesidir. Bu terör meselesi halledilmeden, Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin 
büyümesini sağlamakta çok büyük engellerle karşılaşacağımızın bilinmesi lazımdır. Ne yapalım? 
Yapacağımız şey şu: Gerçekleri tespit etmekte birbirimize yardımcı olalım." 

Değerli arkadaşlanm, esasında Türkiye'de bir büyük noksanlık var. Eğer biz buna dahilsek, 
biz de kendimizi bunun içerisine koyuyoruz; Türkiye'de insanlarımız, maalesef, bir hoşgörü, bir 
sevgi fukarası haline geldi. Evet, birbirimizi sevmede, birbirimizi saymada, birbirimizi hoşgörüyle 
karşılamada fevkalade kıskancız. Halbuki, Islâmiyetin şartı da bu değil. Halbuki, Türkiye'nin 
bugünkü şartlarında bizim en çok göz önünde tutacağımız konu, hangi düşüncede olursak olalım, 
hangi etnik kökenden gelirsek gelelim, hangi zihniyeti taşırsak taşıyalım; inanalım, inanmayalım, 
bu vatan üzerinde yaşayan 60 milyonun, aym ananın kamından doğmuşcasına kardeş olduğumuz, 
ne düşünürsek düşünelim, birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşmamızın, Türkiye Cumhuriyetinin 
-hele bu ortamda- en çok ihtiyaç duyduğu bir fazilet olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada söy
lemek istediğim şey budur. (DYP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yanlış anlaşılmasın; yani "birbirimize hoşgörüyle bakacağız, şefkatle bakacağız, bir millî 
mutabakat sağlayacağız, en azından, anayasal asgarî müştereklerde buluşacağız" derken, bununla 
"birbirimizi eleştirmeyelim, birbirimizin yanlışlarını söylemeyelim" mi demek istiyorum? Hayır, 
katiyen, haşa, ne münasebet!.. Yanlışlar, hatalar, eleştiriler, en ağır, en ciddî biçimde ortaya kona
bilir; ama, bu kadar ağır bir ortamda, ihtiyaç duyulan bir manevî faziletin, herkesin iştirak ettiği bir 
manevî faziletin söylenmesinde bir kere daha fayda mülahaza ediyorum. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Siz onu Koalisyon ortağınıza söyleyin. Koalisyon ortağınızla 
hâlâ balâyındasımz! 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Önce siz partizanlıktan vazgeçin birlik ve beraberliğimizi 
sağlamak için. 
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BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar... 

ALI ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; protokolümüzün tes
pit ettiği, Birinci Koalisyon Hükümetimizin de ortaya koyduğu hayatî ilkeler var. Bu hayatî ilkeler 
Anayasamızda da ifadesini bulmuştur, protokolümüzde de ifadesini bulmuştur, şu anda da Hükü
met Programımızda yerini almış bir büyük kavrayıcı, şemsiyeci sözleri katiyen aklımızdan çıkar
mamamız lazım. Bu maddelerin altında, başka manalara, başka telmihlere yer vermemek lazımdır. 
Koalisyon Protokolü ve Hükümet Programı, Türkiye Cumhuriyetinin ana temellerini Programın 
daha birinci sayfalarında gayet net bir şekilde ifade etmiştir. Ne demiştir? "Millet iradesinin üstün
lüğüne inanıyoruz. Hâkimiyet kayıtsız şartsız millete aittir. Devletin resmî dili, bayrağı, simgeleri, 
sınırlan ve Türkiye Cumhuriyetinin hükümranlık hakları, her türlü tartışmanın dışındadır. Türkiye 
Devleti, ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü tartışıla
maz. Bu ilkeler sonuna kadar savunulacaktır, savunulmaya da devam edilecektir." (DYP sıralann-
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Savunmayan kim?.. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Herkesin vatandaşlık görevi... 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu tespitleri söylememize, anlaşılı
yor ki, sizler gerek görmüyorsunuz; ama, gerek gören arkadaşlarınız için bunlan tekrarlamada ve 
zapta intikalde fayda var. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Ortağınıza söyleyin, bize değil. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Ortağımız da, Allah'a bin şükür, aynıyla, bu ilkeleri, gayet 
net ve açık şekilde kabul ediyor, imzasını basıyor. Hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin... 

Değerli arkadaşlarım, bugün terör konusunda gerçekten ciddî mutabakata ihtiyaç var. "Bunu 
durdurmak için neyi yapmamız lazım? Bir şey vereceksek, neyi vermemiz lazım; bir şey vermeye-
ceksek, neyi vermememiz lazım?" Bunların müşahhas olarak gayet açık şekilde ortaya konması 
lazım. Asgarî müştereklerde bu İşin adını koyalım, Bunun için, Anayasayı değiştirmek isteyen mi 
var; değiştirecekse, halktan gücünü alır, Anayasayı değiştirir, biz o Anayasaya göre hareket ederiz; 
yok, o Anayasayı değiştiremeyeceksek, o Anayasayı benim Partim, sizin partiniz değiştiremeye-
cekse ve bu Anayasa bu haliyle kalacaksa, o zaman herkesin, bu Anayasaya virgülüne kadar 
uymak mecburiyetini duyması lazım. "Arkadaş, ben şu esası kabul etmiyorum" diyenin, bu Anaya
sanın değiştirilmesi için gerekli gücü toplaması lazım. Her şeyden evvel, bu ilkede bir mutabakata 
varalım. Mevcut Anayasanın, biraz evvel de okuduğum, ana maddelerine göre, şu anda Türki
ye'nin huzurunu kollamakta ve yerine getirmekte mücadelemize devam edeceğimiz tabiîdir. Bu 
konuda kararlı olan değerli Hükümetimizi de her zaman desteklediğimizi, bir kere daha açıkça 
söylemek lazım. 

Değerli arkadaşlanm, sizlere ve Türkiye'ye şöyle bir örnek vermek istiyorum: Şüphesiz ki, 
bin yıllık tarihiyle Türkiye bir büyük mozaik; o mozaik, iftihar kaynağı, yoğurulmuş, hamur 
olmuş. "Efendim, et, tırnaktan aynlırmı?" diyorlar. Et ve tırnak benzetmesi hafif. Et parçası, kılcal 
damarlar birbirinden aynlir mı, bir et aynlır mı, bir parça ayrılır mı? Et ve tırnak, çok hafif kalan 
bir unsur. Hepimiz, 60 milyon olarak, bu memleketin çocuğuyuz. Bir ev nasıl yapılır? Bir ev, 
çimentodan olur, tuğladan olur, tahtadan olur. O ev hâsıl olduğunda, çimento, "ben başımı alıyor 
gidiyorum", tuğla, "ben başımı alıyor gidiyorum" dediği anda, bu ev çöker. Artık, çimento, tuğla, 
tahta, tavan, bir ev olarak ortaya konmuştur, bunun adı 1923'te konmuştur, Anayasa koymuştur; bu 
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evin tabelasında, "Türkiye Cumhuriyeti" yazar, bunun içinde yaşayan insanlar da 60 milyon, kar
deş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. (DYP sıralarından alkışlar) Onun için, dünyaya ve 
Türkiye'ye bir kere daha ilan ediyorum: Bu evin tavanını, tahtasını, çimentosunu veya tuğlasını 
birbirinden ayırmayalım. Buna kimsenin gücü yetmez; ama, analar ağlıyor, vicdanlar kanıyor ve 
Türkiye yıllardan ve yıllardan beri, şu anda söylemek istemediğim -belki hepimizin dahil olduğu-
bir kısım sebeplerden dolayı bugünlere uzanıyor. Kolay değildir, Sivas'ta hiç bir sebepten, bir yok 
sebepten 35 vatandaş ölmüştür ve yine güneydoğuda, evlerinden, ocaklarından uzak, sadece vatan
larını korumak için, sadece bayrağını, dinini, imanını, namusunu, haysiyetini, bizatihi oradaki 
vatandaşlarımızı korumak için kahramanca çarpışan ve Allah'ın binlerce rahmetinin üzerlerinde 
olduğu o sevgili yavrucaklar can veriyorlar. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye, bu huzursuzluğa, bu. büyük saldırıya, bu büyük çökertme hare
ketine daha uzun müddet tahammül edemez. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Ne yapacak? 

ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Ne yapar? Ne olur? Bunu hep beraber, elbirliğiyle yapaca
ğız. Türkiye, terörü, kendisine çelme atan, kendisini yıkmaya ve parçalamaya çalışan, içerdeki ve 
dışarıdaki düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek bu hareketi önlemeye mecburdur; sadece biz değil, 
hepimiz mecburuz. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) —Çekiç Güç'le mi? • • 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Gayet tabiî, birinci sorumlu Hükümet ve onun destekçisi 
partiler; ama, mutlaka ve mutlaka, birbirinin ayrılmaz parçası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin değerli üyeleri; sırayla, bütün vatandaşlarımız, bütün halkımız bundan sorumludur. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Çekiç Güç ile mi yapacaksınız?! 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Doktor, Çekiç Güç konusu üç dört gün önce konuşuldu. 

Eğer kafan almadıysa, zabıtlara bir daha bak, oku! (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Bizim kafamız aldı; ama, sizinki almıyor!.. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Siz Çekiç Güç'ün süresini emirle uzattığınız için kafanızın 

çalışmasına da gerek yok. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Hükümet Programımızın diğer mad

delerine; desteklediğimiz, itina gösterilmesini istediğimiz, ilave yapılmasını istediğimiz, genişletil
mesini beklediğimiz kısımlanyla birlikte, diğer konularına geçerek sözlerime devam etmek istiyo
rum. 

RASİM ZAİMOGLU (Giresun) — Yarım saattir konuşuyorsun, Programdan tek kelime 
yok!.. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — "Adalet mülkün temelidir" özdeyişiyle, Programımızda, 
Adalet Bakanlığını ilgilendiren, adalet mekanizmamızı ilgilendiren fevkalade isabetli hükümler 
var. Evvela, bunu çok uygun gördüğümüzü, gerçekten, Anayasamızın üç erkinden biri olan adalet 
organımızın ve mekanizmamızın; hâkimiyle, savcısıyla ve adalet personeliyle, içinde bulunduğu 
bir kısım problemlerden artık soyutlanması ve bir an evvel oturdukları postun gereğinin yapılması 
kanaatini taşıyoruz. 

Hükümet Programında, adalet personelinin, hâkim ve savcılarımızın durumlarının iyileştiril-
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mesi; adliye binalarının ve bilhassa teknik araç ve gereç donanımının çağın şartlarına uygun hale 
getirilmesini olumlu buluyoruz. Keza, Basın Yasa Tasansı, Çocuk Mahkemeleri Yasa Tasansı, 
Güvenlik Soruşturması Yasa Tasansı, tnfaz Yasa Tasansı ve Cezaevleri Yasa Tasansımn, günün 
şartlarına uygun olarak, görüşülmek Üzere sevk edildiği Millet Meclisimizden bir an evvel çıkma
sında bir büyük fayda mülahaza ettiğimizi söylemek isterim. 

Değerli arkadaşlanm, bizim devrimizde de, sizin devrinizde de bu cezaevleri konusu hep 
problem olagelmiştir. Hükümet Programında, cezaevlerinin problem olmasını engelleyecek tip 
cezaevlerinin yapımına geçilmesi konusunda bir kısım tedbirlerin alındığını görmekten gerçekten 
memnunuz. Esasında şunu anlıyorum; bir cezaevi yapımının öngörülmesi ve>o cezaevi yapımı 
dolayısıyla böyle bir tedbirin Hükümet Programına konulması hoş bir şey değil ama, Türkiye'nin 
şartlan gereği böyle bir ihtiyacın karşılanması da uygun olur ve Hükümet, Programında bu yönde 
isabetli* hareket etmiştir diyoruz. 

Değerli (arkadaşlarım, millî savunma ve millî istihbarat konusunda, Hükümet Programımızda 
olumlu yaklaşımlar var. 

Millî İstihbarat, bir devletin, "ben devletim" diyen bir mekanizmanın en önemli organlann-
dan biridir. Bakınız, Türkiye nerelerden geldi, nerelere gitti... 

Değerli arkadaşlanm, 1980 yılı 12 Eylülü ile biz tam 11 yıl geride kaldık. Bu 11 yıl geride 
/kalmamıza tahammülün bir sebebi, bir ölçüsü şü.idi: "biz bu kadar ezildiğimize, biz bu kadar hor
landığımıza, biz bu kadar dışlandığımıza göre, acaba, Türkiye Cumhuiyetinin yaranna olan bir 
kısım hareketler düzenleniyor mu, demokratik kurallar içinde, bizim beceremediğimiz, devletin Ve 
milletin eksiklikleri acaba yerine getirilmiyor mu?" diye, bu horlanmışhğımızın ve ezilmişliğimi
zin tesellisini bulmaya çalıştık. Fakat, heyhat, 1980'dcn itibaren geçen bu 11 yıl zarfında, her türlü 
araç gereç zaviyesinden, millî istihbarat açısından, sınırlann güvenliği açısından, gönlümüzün iste
diği aşamalann tamamen ihmal edildiğini görmekten sıkılıyoruz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Elini vicdanına koy be!.. 

ALI ŞEVKİ EREK (Devamla) — Hükümet Programında, Millî İstihbarat Teşkilatımızın, 
Türkiye Cumhuriyetinin devletine yakışır ve onun ayakta kalmasını sağlayacak can daman görevi
ni yapabilmesi için gerekli teçhizatla desteklenmesini uygun bulduğumuzu belirtmek isterim. 

Askerliği kısaltan kanun kesinleşti. Birinci Koalisyon Hükümetimiz, askerlik konusunda yep-, 
yeni bir düzenleme getirdi ve fevkalade de isabetli oldu. 

Millî savunmasını ve ordusunu ihmal eden ülke olamaz. Ordumuz caydıncılığını en üst 
düzeyde muhafaza etmeye mecburdur; Türkiye Cumhuriyeti de, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, 
Hükümetiyle, milletiyle, Türkiye Cumhuriyetinin bekçisi, iftihar kaynağı Ordusunun çağdaş 
düzeyde hareket kabiliyetini haiz bir biçimde, tüm çağdaş donanımla donanmasını temin etmeye 
mecburdur. Bu konuda, özellikle silah üretimi bakımından, alınacak her türlü tedbiri, her türlü 
finansmanı desteklediğimizi ifade etmek isterim. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)— Silahlar yüzde 94 dışandan geliyor. 

ALİ SEVİCİ EREK (Devamla) — İyi ya! Hükümetimiz de "yerli silah üretimine hız verelim, 
' onu destekleyelim" diye Programına almış. (RP sıralanndan alkışlar) 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Görelim, görelim... 
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ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) — inşallah. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; eğitim, gençlik, spor, aile ve kadın... Bana göre, gene 
Türkiye'nin şahdamarı olan konulardan biri, eğitim. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Ama, Programda yok! 

ALİ SEVİCİ EREK (Devamla) — Programda var, herhalde okumadımz. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Sayın Erek, Spor Bakanlığı yaptınız ama, spordan bir şey 
yok Programda. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, müdahale etmeyin, müzakerenin akışını önlemeyin. 

Devam edin Sayın Erek. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Eski bakan olarak, Programda sporun da olduğuna inanıyor 
musunuz? 

ALI ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın Namoğlu, değerli kardeşim, "eğitim, spor, kadın, 
genç" dedim. Dur bakalım, eğitime geçeceğim, onları da anlatacağım. Ben "eğitim" dedim sen bir
den spora atladın.-Söyleyeceğim... Niye bu kadar acele ediyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Erek, siz dinlemeyin kimseyi, geçin efendim, devam edin. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Yani, hakemlik de geçti artık, acele etme... 

BAŞKAN — Sayın Erek, karşılıklı konuşmayın lütfen. 
ALI SEVİCİ EREK (Devamla) — "Eğitim, ana damarlardan biri" dedik değerli arkadaşlarım. 

Her geyden evvel, Birinci Koalisyon Hükümeti ve onun değerli üyeleri gibi, aynı şeyi, yeni Koalis
yon Hükümetimizin de devam ettirmesini diliyor, özellikle istiyoruz. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Yandık o zaman... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — İLKSAN ne olacak? 

ALI ŞEVKİ EREK (Devamla) — Hem gayri safî millî hâsılaya oran itibariyle hem konsolide 
bütçe ödenekleri itibariyle konsolide bütçede -fonlar hariç- yüzde 22 nispetinde bir tahsisatı, gayri 
safî millî hâsılaya göre de yüzde 4 nispetinde bir bütçe tahsisatını, 70 trilyonu geçen bir bütçe tah
sisatını Millî Eğitim Bakanlığına aktarmakla şunu yapmıştır: Bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde millî eğitime ayrılan paraların en fazlası ayrılmıştır; artı, altıncı beş yıllık planın ulaşıl
ması lazım gelen hedeflerine, Birinci Koalisyon Hükümetimiz, iki yıl zarfında, en çok yaklaşan bir 
performansı göstermiştir. Hangi bazda? İlkokullaşma bazında, üniversiteleşme bazında, ki, yükse
kokul bazında, yüzde 9 örgün eğıjimle beraber tamamı yüzde 16'ya gelmiştir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — ÎLKSAN bazında?!. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Altıncı Beş Yıllık Planın hedefi yüzde 15 idi. Devlet Plan
lama Teşkilatının rakamlanna göre, biz bunu yüzde 1 geçmişiz. İlkokullaşma oramnda, aşağı 
yukarı aynı seviyeyi muhafaza ediyoruz.\ Liseleşme bazında yüzde 43 ile plan hedefini egale etmiş 
durumdayız. 

M. RAUF ERTEKIN (Kütahya) — ILKSAN?!. 
ALI ŞEVKİ EREK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, eğitimin manevî tarafına geleceğim. 

Sayın Başkanım, onun cevabını da vereceğim; ama, arkadaşıma yanlış bir şey söylemekten^ 
buradan değil de, milletimin huzurunda içtinap ediyorum. Gözlüklü arkadaş devamlı... 
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BAŞKAN — Sayın Erek, siz cevabınızı verin. 

ALt ŞEVKİ EREK (Devamla) — Hani, ben altında falan kalmam daL 

BAŞKAN — Siz cevabınızı verin. Cevabinizin İçtüzük hükümlerine uygun olsun, başka bir-
şey yok. Siz hep vaat ediyorsunuz. Devam edin konuşun. 

TEMEL GÜNDOGDU (İstanbul) — Söyelin, söyleyin... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — İLKSAN'dan bahset biraz... 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Aruzuyu umumî üzerine bahsedeyim, hay hay; Programda 
yok ama.. 

BAŞKAN — Sayın Erek, karşılıklı konuşmayalım; siz söyleyin söyleyeceğinizi. 

TEMEL GÜNDOGDU (İstanbul) —İLKSAN soruldu, söyleyin. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, İLKSAN konusunda hef şey berrak, 
müfettişlerin raporları var, her şey açık. (ANAP sıralarından "OoT sesleri) Sorumlu kimse, kim ne 
yaptıysa açığa çıkar, merak etmeyin. Bulabildiğiniz, sadece İLKSAN. Yapmayın, şimdi konuyu 
değiştirmeyelim. Cumhuriyet savcılıklarına 118 dosya verildi. Bunların 76'sı hakkında dava açıldı. 
Şu anda 27 trilyonluk bir dava bağımsız yargı organlarının önünde. Yapmayın arkadaşlar... 

TEMEL GÜNDOGDU (İstanbul) — Mugalata yapmayın! 

BAŞKAN — Sayın Erek, siz devam edin. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, özellikle... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Savcı mısınız siz?! 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Her şey şeffaf, her şey açık!.. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade eder misiniz... 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — ...2'si vakıf üniversitesi olmak üzere 23 üniversitenin ve 2 
yüksek teknoloji okulunun açılması, Türkiye'nin, üniversite çağına gelmiş ve fakat üniversite tahsi
li yapamayan gençlerine bir büyük imkân sağlamıştır. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti, 55 üniversi
teye sahip olmuştur. 

Burada şu söylenebilir: Bu üniversitelerin, bu fakültelerin acaba -bilinen, bir İstanbul Üniver
sitesi, bir Ankara Üniversitesi gibi- donanımı tamam im? Değerli milletvekilleri, bu Batıda da böy
ledir, bizde de böyle olacaktır; üniversite, gürbüz bir çocuk olarak doğar; onu, el bebek, gül bebek 
büyüteceksiniz, tahsisatını vereceksiniz, fakülte sayısını artıracaksınız. Kaldı ki, şu anda faaliyete 
geçen ve geçmek üzere bulunan bu 25 üniversitemiz, gerçekten, Türkiyemizin ihtiyaç duyduğu bir 
büyük gereksinimi ve bir büyük ihtiyacı karşılamaktadır. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Gereksinim mi, ihtiyaç mı?.. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla)— İkisi beraber. 

Değerli arkadaşlarım, benim burada, eğitim konusunda, değerli milletvekillerimize ve değerli 
yeni Hükümetimize şu hususları belirtmek isterim; önemli olduğu için belirtmek isterim: Eği-
tim.sadece maddeden ibaret değildir; eğitim, sadece okumadan ibaret de değildir, sadece öğrenme
den ibaret de değildir. Bugün, eğitimi, maddî kalıplan içinde mütalaa etmemiz bizi yanıltır. 
Bununla şunu demek istiyorum: Eğitim, hem maddî hem manevî donanım verebilecek şekilde iler
lemelidir. Eğer biz, sadece, kuru kuruya bilgi vermekle yetinmeyip, o çocuğun damarlarını, ruhunu 
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bedenini ve aklını manevî değerlerle donatırsak, faziletli olur, geçmişini bilir, geçmişiyle geleceği 
arasında köprü kurabilir, millî örfüne, âdetine sevgiyle ve saygıyla yaklaşır, inansın veya inanma
sın, sevgisini ve hoşgörüsünü eksik etmez. Tarihini bilir bir millî şuuru kazanmış olmanın; bu 
memleketin, toprağını, vatandaşını, doğusunu, güneyini, kuzeyini, nereden gelip nereye gittiğini, 
nerelerden, hangi badirelerden kurtulduğunu, Hakkâri ile Edirne arasına nasıl sıkıştığım, bu güzel 
vatanı nasıl muhafaza etmek gerektiğini bilmenin; velhasıl manevî duygulan sonuna kadar öğren
menin gerekliliğine inanıyorum. , 

Bu yapılmıyor mu; yapılıyor. Yalnız, millî eğitimi sadece okuldan ibaret görmemek lazım 
değerli milletvekilleri. Millî eğitim, okul, artı ev -yani anne ve baba- artı çevre... 

Çevre konusunda, benim şu anda çare bulmakta zorlandığım bir kısım etkilenmeleri Yüce 
Heyete sunmayı bir görev bilirim, özellikle genç dimağlara, özellikle yetişme çağındaki çocukları
mızda, özellikle rüştünü ispat etmemiş genç nesilde, bir kısım yazılı ve sözlü yayın organlarının 
neşriyatının menfi bir etki yaratmadığım iddia edersek, yanılırız. Bu konuda, özellikle TV yayınla
rındaki, bu çocuklarımızı ve gençlerimizi yanlış yollara, yanlış izlenimlere sürükleyebilecek, had-

, dini aşan, hududunu aşan programlara belirli bir çözüm bulmakta fayda mülahaza ettiğimi ifade 
etmek isterim. Artı, bugünkü ortamda, gençliğimizi tehdit eden bir diğer tehlike, eğer sahip çıkıl-
mazsa, eğer okul-aile ve çevre işbirliği sağlanamazsa, eğer manevî faziletler onlara enjekte edil
mezse, eğer Allah korkusu olmaz bir duruma düşürlerse, özellikle uygun olmayan ölçüde alkol, 
sigara ve kötü alışkanlıkların da, mevcut toplumumuzu, özellikle genç neslimizi sarsma yolunda 
olduğunu huzurunuzda belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti genç bir nesle sahiptir. Bugün nüfusumuzun 
yüzde 70'i 35 ve 35 yaşın altındadır, yüzde 60'ı 25 ve 25 yaşın altındadır, genç bir nüfusa sahibiz. 

Şimdi, spor konusunda.. 
YUSUF NAMOĞLU (istanbul) — Programda yok. 

ALt ŞEVKİ EREK (Devamla) — Programımızda var, bir paragraf olarak var. Var; ama, ben 
de, sizlerle beraber, çok kıymetli, değerli Başbakanıma, çok sevgili, değerli kardeşlerime özellikle 
sporun ana unsurları olan: 1. Tesis, 2. Araç ve gereç, 3. Spor adamı yetiştirme, 4. Sağlık ve beslen
me şartlarının iyileştirilmesi. 5. Futbol Federasyonunda olduğu gibi, diğer federasyonlarda da 
demoratik usullerin öngörülmesinin, bu Programdaki çalışmalara eklenmesini, aflanna sığınarak 
önermekte fayda mülahaza ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'mizde bir başka sorun özürlüler sorunudur. Kesin rakamı 
bilinmemekle beraber, Türkiyemizde... 

YÜCEL SEÇKlNER (Ankara) — 6 milyon... 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) ... 7 ila 8 milyon arasında özürlü bulunduğunu, bu konuda 

araştırma yapan kurum ve kuruluşlar bildiriyor. Bir müddet evvel Türkiye Büyük Millet Meclisin
de özürlülerle ilgili fevkalade kapsamlı bir araştırma raporu ortaya konuldu. 

Değerli arkadaşlarım, özürlüler konusunda bilhassa iki noktaya dikkat çekmek istiyorum: 
Özürlülerin eğitimi nispetinde, henüz Altıncı Beş Yıllık Planın hedeflediği nispete gelemedik. Şu 
anda özürlülerin ancak yüzde 4'ünü eğitme imkânına sahibiz. Bunun yeterli olduğunu iddia edemi
yoruz. Tabiî, her söylediğimiz sözün arkasında mutlaka bir kaynak yaratımı yatıyor. 

Bu kaynak ve finansman meselesini inşallah halledeceğiz, buna da bir açıklık getireceğiz. 
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Ancak, ben, yeni ve değerli Hükümetimize ve onun çok değerli Başbakanına şu istirhamda bulun
mayı bir görev telakki ediyorum: Mevcut statüye göre, gerek kamu kuruluşlarında, gerek özel 
kuruluşlarda istihdam ettikleri personelin yüzde 2'si nispetinde özürlüyü kullanma mecburiyeti var. 
Bu nispet artırılabilir -çünkü özürlü nispeti önemli ölçüde fazla- yüzde 4'e çıkabilir, yüzde 5'e çıka
bilir, en azından yüzde 3'e çıkabilir; artı, bu uygulamayı yapmayan kamu veya özel kuruluşlara da 
bir müeyyide, yani yaptırım getirilmesinde herhalde bir fayda mülahaza edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Doğru Yol Partisi ve SHP'nin kurduğu,bu Koalisyon Hükümetinin 
Programında, üzerinde önemle durulan ve bir kısım yenileştirmeleri de içeren sağbk konusuna 
geliyorum. 

Sağlık konusu, biliyorsunuz, Türkiyemizin çok önemli konularından biridir. Her ne kadar 
muhalefetteki arkadaşlarımız, başından beri, bu yeşil kartı fevkalade horladılar ve önemsemedilcr-
se de, yeşil kart, bugün, fakiri fukarasıyla, Türkiye Cumhuriyetinde 1 milyona yakın vatandaşımı
za, bütçeden ayrılan 1 trilyon liraya yakın parayla, fevkalade süper bir hizmet vermeye devam 
etmektedir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Üniversite hastanelerinde geçmiyor! • 
ALÎ ŞEVKÎ EREK (Devamla) — O yeşil kartla, eskiden hastanelere gidip de "paran yoksa 

öl" muamelesine tabi olan nice fakir fukara vatandaş, hastanelerimizde, Hazineden ödenen parayla 
fevkalade üst seviyede tedavi olmaya devam etmektedirler. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALlL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sen bir de git hastaneleri gör! 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hastanelere gitmiyor musunuz?! 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar... Bağırmayın. Aksini de siz söylersiniz. Burası kürsü, 

söylüyor... \ 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Kapı dışarı ediliyorlar. Elinde kartla sırada ölüyorlar, 

daha kötü duruma düşüyorlar. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, ne, söylediğiniz anlaşılıyor ne de, radyo ve televizyona 

geçiyor sesiniz; boşu boşuna nefes tüketiyorsunuz! Dinleyin hatibi... 
Sayın Erek, buyurun. . 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağlık Bakanlığının, 

Dünya Bankasıyla beraber yaptığı iki büyük önemli proje var. Bunlardan birisi büyük ölçüde 
tamamlanmış olup, ikincisi de tamamlanma aşamasındadır. 

Bakınız, bir büyük emekle yapılan birinci projeyle Mardin, Diyarbakır, Sivas, Yozgat ve 
Tokat İllerimiz, sağlık ocağı, hastane, sağbk evi ve sağbk araç ve gereci bakımından Dünya Ban
kasıyla yapılan işbirliğiyle önemli şekilde donanıma kavuşmuştur. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — O proje yeni değil, on sene evvel hazırlandı. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade edin, şu müzakereleri selametle götürüyoruz, 

sakin olun. 
Sayın Erek, son 5 dakikanızı kullanıyorsunuz, buyurun. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Değerli milletvekili arkadaşlarım, Birinci Koalisyon Hükü

meti, birinci projede büyük mesafe kat etti. İkinci Koabsyon Hükümetimiz de, ikinci sağbk proje
sini inşallah en kısa zamanda tamamlayacaktır. Çok ilkel durumda aldığı projeyi bugün oturtmuş 
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ve uygulanabilir hale getirmiştir. Burada, bu projenin kapsamına giren illeri zikretmeyi bir vicdanî 
görev telakki ediyorum: Erzurum, Erzincan, Kars, Ağn, İğdır, Ardahan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, 
Hakkâri, Malatya, Van, Muş, Bitlis, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Adıyaman, Artvin, Gümüşhane, 
Bayburt ve Kahramanmaraş illerimiz, ikinci sağlık projesiyle, inşallah beş yıl zarfında ve 5 trilyon 
lira harcedilmek suretiyle hastane, sağlık evi, sağlık ocağı araç ve gereç ihtiyacını halledecektir. 
Bir büyük basandır, yardımcı oluyoruz, destekliyoruz. (ANAP sıralanndan gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sağlık ocaklannın yüzde 70'i kapalı, açmadınız, 
çalıştırmadınız... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Yeni iller ne oldu? Hepsi yalan! 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

Buyurun devam edin Sayın Erek. • • 

ALI ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın Başkanım, arkadaşlanmın telaşım anlıyorum; telaşla
rının temelinde bir şeyler var... 

Sayın milletvekilleri, özellikle, köy hizmetleri, elektrifikasyon, içme suyu ve asfaltlama konu
sunda önemli aşamalara gelinmiştir. Buradaki rakamlarda, kimin, ne zaman, nerede ye ne yaptığı 
ortadadır. Önemli olan köylümüzün dertlerinin bitirilmesidir. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Siz ne kadannı yaptınız? 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Şunu söylemek istiyorum: Şu anda köy içme sulan bazında 
nispetimiz yüzde 75-76 civanndadır. Türkiye Cumhuriyeti en kısa sürede köy içme suyu problemi
ni, yüzde 25 bakiyeyi de bitirmek, halletmek mecburiyetindedir. 2000'li yıllara, 1996 yılına Türki
ye, içme suyu olmayan bir köyle girmeyi istemiyor; siz de istemiyorsunuz, biz de istemiyoruz. Bu 
konuda bütün kaynaklanmızı harekete geçirme ihtiyacındayız. 

Değerli arkadaşlanm, tanm konusunda hiç kimse merak etmesin, affına sığınarak söylüyo
rum, Sayın Baykal, Hükümet Programım yanlış anlamış. Yok, öyle sübvansiyonu kaldırmak; yok, 
Amerika'nın, Avrupa'nın, AET'nin sübvansiyon tatbik ettiği bir ortamda sübvansiyonu kaldırmak. 

Söz konusu değildir, yanlış anlamışsınız. (ANAP sıralanndan gürültüler) 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Başbakanınız söyledi. 

BAŞKAN — Arkadaşlar dinleyelim. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Hükümet Programında... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sayın konuşmacı, Programı savunuyor ve İktidar Partisinin bir orta
ğının sözcüsüdür elbette. Siz özeleştiriye alıştınız, arkadaşımız savunuyor diye kızıyorsunuz. Öbür 
iki ortak, iki sözcü özeleştiri yaptı, onlara birşey demediniz! 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Yalan söylüyor ama, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şevki Erek. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Hükümet Programımızın ve Sayın 
Başbakanımın ifade ettiği husus şu: Siz, evvela, Türkiye'nin tanm politikasında, çiftçiyi ve köylü
yü rahat ettirecek, onun daha bol kazançlı hale gelmesini sağlayacak yeni bir ortamın yaratılması
nı, yeni bir organizasyonun yapılmasını, düşünmüyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri yüzde 
2, yüzde 3 çiftçi nüfusuyla, dünya üretimine katkıda bulunuyor; bunu böyle sağlıyor. 
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Biraz evvel konuşan arkadaşlarımız söylediler, bugünkü nüfusumuzla, bu kadar önemli bir 
meseleyi hâlâ hafife almanıza üzülüyorum, bu kadar hayatî bir meseleyi hafife almanıza üzülüyo
rum. 

Kimse sübvansiyonu kaldırmaz, kaldıramayız, hele Doğru Yol Partisi hiçbir zaman kaldır
maz. Bizim karnımızı köylümüzün doyurduğunu biliyoruz. Biz, köylünün, esnafın, orta hallinin 
partisiyiz, orta direğin hakiki partisi biziz. Biz onlara kıyar mıyız! (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

İBRAHtM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çiftçiyi öldürdünüz... 

BAŞKAN — Sayın Erek, sözlerinizi bitirmenizi rica ediyorum, zamanınız dolmuştur. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Baş üstüne Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada söylenmek istenilen şu: Tarımda gerçeklere daha uygun ve radi
kal tedbirlerle bir iyileştirmenin arayışıdır esas olan. Çiftçinin evladını işe koymadıktan sonra, çift
çinin aile kazancını teminata almadıktan sonra, sübvansiyonun kalkması katiyen söz konusu değil
dir. 

Değerli arkadaşlarım, çiftçi, şu iki yılda verilen taban fiyatlarıyla peşin olarak ücretini almış
tır ve enflasyonun üzerinde verilen fiyatlarla enflasyona ezdirilmemiştir. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Süt kaç para, biliyor musun?! 

ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Burada, trafik ve belediyeler konusunda ve özellikle dış 
politikamız, Kıbrıs, Bosna-Hersek faciası ve Azerbaycan meseleleri konusunda, şüphesiz, Grubu
mun fikirlerini arz etmek istiyordum; ama, gerçekten, Türkiyemizin meselelerinin genişliği bana 
bu imkânı vermedi. Sırf Sayın Başkanımın ikazını yerine getirmek üzere; artı, geride kalan konula
rın şu iki üç dakikaya sığmasının imkânı olmadığının şuuru içinde Yüce Meclise ve milletime 
şunu söylemek isterim: 

Sayın milletvekilleri, Tansu Çiller ve onunla beraber mücadele eden Doğru Yol Partisinin 
mümtaz temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine örnek olacak bir kongre, bir demokrasi 
şöleniyle bu işi Türkiye Cumhuriyeti tarihine işlemişlerdir, bir... (ANAP sıralarından "Yağla, yağ
la", "Yalım Erez, Yalım Erez" sesleri) * 

Bizim yağa filan ihtiyacımız yok. 

BAŞKAN — Sayın Erek, lütfen... 

ALİ ŞEVKl EREK (Devamla) — İkincisi, ortaya çıkan bu durum, sadece Doğru Yol Partisi
nin gururlanması ve iftihar etmesi gereken bir durum değildir. Bana göre, içeride ve dışarıda, eğer 
biz, yaptığımız bu büyük dcvrimle,bir büyük çığırla, bir büyük yeni sembolle, Atatürk Cumhuriye
tinin, içeride ve dışarıda, "bu böyle olur" imajının gerçeğini, artı puanını, bize verdiği avantajı 
hesap edemiyorsak; eğer, bize altın tabak içinde sunulan ve büyük fırsatı kullanmanın kadrini bile
miyorsak ve eğer, bu kadir ve kıymet bilme, yalnız ve yalnız Sayın Tansu Çiller için değil, Türki
ye Cumhuriyeti ve hepimiz için olduğunun şuuruna varamıyorsak, benim bu konuda söyleyece
ğim başka bir şeyin olmaması lazımdır. . ' . ' . " 

Doğru Yol Partisi, demokrasiyi, milimine kadar, hiç kimseye nasip olmayacak, hiçbir partiye 
nasip olmayacak şekilde, Grubunda, kongresinde icra etmiş, şerefle, Koalisyon Hükümetini, Prog
ramıyla beraber çıkarmıştır. • 
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Sevgili Başkanımı, laf atmalarına rağmen, tedirgin olduklarını hissettiğim muhalefette bulu
nan kıymetli, değerli ve aziz arkadaşlarımı ve şu anda ekranları başında bizi sabırla dinleyen, söy
leyeceklerimizin ancak onda birini söylemiş olduğumuzu kabul etmelerini rica ettiğim benim aziz 
ve sevgili vatandaşlarımı, sevgi ve saygılarımla selamlarken, Doğru Yol Partisi ve SHP Hükümeti
ne gönülden onay vereceğimizi ilan ve ikrar ediyorum. 

Sağ olun. (DYP, SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erek. 

Değerli arkadaşlar, şimdi söz sırası, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'da. 

Buyurun Sayın Mesut Yılmaz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Yüce Heyetinizi ve televizyonları başında bu görüşmeleri izleyen bütün vatandaşlarımızı, Ana
vatan Partisi adına saygıyla selamlıyorum. 

Dün Sivas'ta meydana gelen çok üzücü olaylardan ötürü, milletimize başsağlığı diliyorum. 

Burada bu Hükümet Programı üzerindeki görüşmeleri, bundan 20 ay önce, bizim, iktidarı 
Birinci Koalisyon Hükümetine bıraktığımız günkü şartlarda yapabilmeyi çok arzu ederdim; ama, 
ne yazık ki, bugün o şartların çok uzağındayız ve -gelin hep birlikte itiraf edelim- çok daha kötü 
bir noktadayız. (DYP sıralarından "sana göre öyle" sesleri) 

Peki, size göre daha iyi bir noktadayız. (DYP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sen kötü rüya görmüşsün! 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar... 

Sayın Yılmaz, devam edin siz. ' 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, 20 aydan beri, bu kürsüye gelip de, daha, taziye, 

başsağlığı, geçmiş olsun dileklerimi sunmamı gerektirmeyen hiçbir gün olmadı ama, gene de, üç 
gün önce Programını Meclisimize sunan ikinci Koalisyon Hükümetine başarılar diliyorum. 

Belki, Anamuhalefet Partisi olarak bu Hükümete başarı dilememizi yadırgayanlar çıkabilir; 
ancak, unutulmamalıdır ki, Hükümet, aslında yeni bir Hükümet filan değildir; bundan önceki Koa
lisyon Hükümetinin devamıdır; yani, aslında 20 nci ayını dolduran bir Hükümettir. Tükendiğini 
anlayınca, makyaj tazeleyip, siyasî ömrünü uzatmaya çabalayan bir Hükümettir. (ANAP sıraların
dan alkışlar)' ' -- • 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin yaptığın gibi! 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Gerçi bu Hükümet, "işe yeniden başlıyorum, yeni bir 
defter açıyorum" gibi birtakım ifadelerle, kendisini geçmişin sorumluluğundan kurtaracağını 
ummaktadır ama, milletten aldığı siyasî desteği yenilemeden bunu yapabilmesi, siyaseten mümkün 
değildir. 

Ayrıca, bizim de, ardındaki bunca ayıba rağmen, çiçeği burnunda bir iktidar rolü oynamasına 
izin vermeye hiç mi hiç niyetimiz yoktur. 

20 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadarki başarısızlıkları, bu Hükümetin ilk seçimlerde boz
guna uğraması için zaten yeterli olacaktır; ama... (DYP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir).—»Rüya görüyorsun sen! 
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BAŞKAN — Siz devam ediniz Sayın Yılmaz, siz devam ediniz... Muhavere haline getirme
yelim konuşmayı... Devam edin siz Sayın Yılmaz. Sayın Yılmaz, lütfen... (DYP sıralarından gürül
tüler) -

Değerli arkadaşlar, ciddî bir müzakere yapıyoruz; Parlamentomuz, vatandaşlarımızın önünde 
bir sınav veriyor... Oturun yerinize! 

Devam edin efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Birinci Koalisyon Hükümetinin 

başarısızlığı, bu siyasî İktidarı zaten seçimlerde mahkûm edecektir; ama, korkarım ki, İkinci Koa
lisyon Hükümetinin başarısızlığı, sadece kendisinin değil, devletimizin temellerini de tahrip edebi
lecektir, esasen etmeye de başlamıştır. (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Rüzgârdan korkuyorsun anlaşılan! 
HÜSEYÎN BALYALI (Balıkesir) — Onun mimarı sizsiniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bana laf atmayı bırakın da, etrafını

za bir bakın... (DYP sıralarından gürültüler) Türkiye gemisi su alıyor.. (DYP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Sayın, lütfen... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Onlar bağırıyorlar Sayın Başkan. Bağıran dışarı çıksın. (DYP 

sıralarından gürültüler) ' 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, müzakereyi bu saate kadar getirdik. Müzakere gayet seviye

li biçimde sürüyor. 
Sayın Yılmaz, siz devam edin. 
Herkes sakin olsun; devletimizin meselelerini konuşuyoruz. 
Buyurunuz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Türkiye gemisi su alıyor. Dışarıda 

su alıyor, içeride su alıyor, ekonomide su alıyor... Ülke bir yangın yerine dönmüş... Bu Hükümetin 
atanmasından bugüne kadar geçen bir haftada, evet sadece bir haftada, ülkede terör olaylarında, 
toplu olaylardan ölenlerin sayısı 200'e varmış... Olaylar bütün yurda yayılıyor... Bir gün, 1980'den 
beri huzur içinde yaşayan Antalya'da; öbür gün, "asayiş berkemal" diye olağanüstü hal bölgesinin 
dışına çıkarılan Elazığ'da; dün, Sivas'ta, Mardin'de... / 

"21 inci Yüzyıl Türklerin asrı olacak" diye diye geldiğimiz şu noktadaki halimize bir bakın! 
Bu tabloda iyi olan ne var? Bu tabloda, övünç duyacağınız, sahip çıkacağınız ne var? Ve unutma
yın, şu anda biz burada bu görüşmeleri, Hükümeti protesto etmek için eylemlerini Meclise taşıma-
lan polisler tarafından engellenen memurların yürüdüğü bir ortamda yapıyoruz. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Yangına arazözle gidiyoruz; ama, arazözde akaryakıt 
var!.. , 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin siz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, olayların bizi bugün getirdiği bu 

noktada, bu Hükümet Programını tartışmanın fazla bir anlamı olduğuna inanmıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ALİ ESER (Samsun) — O zaman hiç konuşmayın. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hele böyle telaş içerisinde, çalakalem hazırlanmış, bir 

güvensizlik, bir düzensizlik ve bir inançsızlık eseri olan, kendi Gruplarının bile ancak yansının 
desteğini almış bir Hükümet Programının, Türkiye'nin sorunlarına çözüm olacağım düşünmek 
abesle iştigalden ibarettir. 
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RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — O espriyi anlayamamışsınız siz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Türkiye'nin sorunu, hükümet programı değil, Türkiye'nin 

sorunu, hükümet boşluğudur. 
Koalisyon Hükümeti, evvela, bütün teşhislerinin yanlış çıktığını, ülkede her şeyin; ama her 

şeyin, 20 ay öncesinden çok daha beter olduğunu, Türkiye'yi, içinde çırpındığı bir kum havuzuna 
döndürdüğünü itiraf etmek zorundadır. Yanlıştan dönmenin birinci koşulu, yanlışını bilmektir. 

Sayın milletvekilleri, bir hükümetin, sadece Meclisten güvenoyu alması yetmez. Hükümetle
rin, aym zamanda milletin güvenini kazanmaları gerekir. Şimdi, her gün terör nedeniyle onca insa
nın öldüğü, yolların kesildiği, araçların yakıldığı, 800'e yakın faili meçhul cinayet dosyasının 
bulunduğu, şu anda 1 400 okulun kapalı olduğu... (DYP sıralarından "tatil sebebiyle" sesi) 

BAŞKAN — Efedim dinleyin... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ... bir sene boyunca kapalı olduğu, bütün eğitim yılı 

boyunca kapalı olduğu, 1 400 okul talebesinin eğitim hizmetinden yararlanamadığı bir ülkede, 
Hükümet yetkililerinin, papağan gibi, her gün çıkıp, devletin, "topluiğne başı kadar heryerde 
hfüdm olduğunu" söylemeleri karşısında, milletin, bu Hükümete güven duyabilmesi mümkün 
müdür?.. 

Geçtiğimiz günlerde Van'da bir otel yangını oldu... Akşam haberlerinde, yeni Hükümetin 
Sözcüsü ile, Olağanüstü Hal Bölge Valisi, arka arkaya ekrana çıktılar... Hükümet Sözcüsü, bu ola
yın kesinlikle bir sabotaj olmadığım ifade etti, muhtemelen elektrik kontağından çıktığını söyledi; 
hemen arlcasmdan çıkan Bölge Valisi, bu olayı yapanlann insanlıktan nasibini almamış kişiler 
olduğunu söyledi ve olayda yaralanan bir kişinin televizyona verdiği bir mülakat var, orada da, 
benzin dökülmek suretiyle yangın çıkarıldığı ifadesi var. 

Şimdi, devleti temsil eden kişilerin birbirinden bu kadar kopuk oldukları bir ülkede, milletin 
Hükümete güvenebilmesi mümkün mü?! Yani, devlette bu kadar kopukluk olabilmesi mümkün 
mü?! 

Dün Sivas'ta meydana gelen olaylar, bugün bu görüşmeleri de gölgeleyen olaylar; bize gelen 
bilgilere göre, ciddî surette araştırılmaya muhtaç olaylardır. O olaylarda devletin valisinin hatalı 
olup olmadığı ciddî surette araştırılmalıdır. Eğer -bize gelen bilgiler istikametinde- devletin valisi, 
yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de, halkımızın dinî duygulanm rencide eden, dinî değerleriyle 
alay eden bir konuşmacıya karşı tepkisiz kalmışsa; milletin, o valinin devletine güvenmesini bekle
yemezsiniz. (ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar, RP sıralanndan alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Valinin ne yapması lazım, ne yapacak?! 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — İnsanlar inançlannı söyleyince, adam mı öldürmek lazım! 
BAŞKAN — Sayın Köklü, değerli arkadaşlar, dinleyiniz. Burası soru-cevap yeri değil; kür

südeki hatip, iradesini beyan ediyor, konuşmasını yapıyor... Sizin de hatipleriniz konuştu... 
Devam ediniz Sayın Yılmaz. 
İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Hayır, vali ne yapmalıydı? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şiddetin her türüne, her ortamda, her koşulda karşıyız. 

Bu ülkede, fikir özgürlüğüne bizden daha saygılı, hiçbir zümreyi, hiçbir partiyi tanımıyorum. 
(ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, fikir özgürlüğünün halkımızın mukaddes 
değerleri için kullanılmasına hiçbir şekilde kayıtsız kalamayız. (ANAP sıralanndan "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Vali ne yapmalıydı?, istismar etmeyin olayı! (ANAP sıra
lanndan, "terbiyesiz herif' sesi) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy... 
İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Terbiyesiz babandır! "Terbiyesiz" diyenin, babası terbiye

sizdir! 
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BAŞKAN — Sayın Gürsoy, lütfen... 
Müzkareleri takip edelim... (Gürültüler) 
Efendim, rahat olun, sakin olun, dikkatle dinleyin müzakereyi. ' . 
Devam edin Sayın Hatip. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Olaylar istismar edilmesin, lütfen! 
BAŞKAN — Efendim, dinleyin. Meclis bir karar vermiyor; müzakere yapıyoruz... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sosyaldemokrat Halkçı Parti sözcüsü Sayın Gürkan, 

Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu olaylar karşısında artık devletin yetmezliğinden söz 
etmiştir. Bu, çok acıklı bir ifadedir. Bu ifadeye katılmıyorum. Türkiye'de devlet güçlüdür; Türki
ye'de millet, devletine bağlıdır. Bütün mesele, milletin güvenini, devletin gücünü seferber edecek 
hükümeti bulmak meselesidir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin çok yönlü bir komplo karşısında olduğu inkâr edilmez bir 
gerçektir. Şimdi, dışarıdan desteklenen bu çok yönlü komploya, dün Sivas'ta meydana gelen olay
larla, çok üzücü, ama aynı zamanda çok düşündürücü yeni bir boyut eklenmek üzeredir. 

Buna hep birlikte karşı çıkmalıyız. Paniğe kapılmamıza gerek yoktur; devleti güçsüz göster
meye hakkımız yoktur. Bu devleti güçlü yapacak olan, işte bu Meclistir. Bu devleti çalıştıracak 
olan bu Hükümettir. Bu Hükümet yapamazsa, çaresini bu Meclis düşünecektir. Bu Meclis çaresini 
bulamazsa, o zaman millete gidilecektir. Ama, "devlet bu işin üstesinden gelemez" diye, burada 
çözüm bulmak için görevlendirilmiş insanların, çözümle mükellef olan partilerin sözcülerinin, 
gelip, milletin karşısında böylesine bir sorumsuzluk içerisinde bu ifadeleri kullanmalannı mazur 
görebilmek mümkün değildir. (ANAP sıralanndan "bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, maalesef, bu Hükümet Programı, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu 
gündemden kopuk bir hükümet programıdır. Yani, bugün Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu 
sorunlann hiçbirisi, ama hiçbirisi için bu Hükümet Programında elle tutulur, uygulanabilir, somut 
çareler önerilmiş değildir, getirilmiş değildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen anlamamış'san ne yapalım 1.. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Terbiyeli konuş! "Anlayamamışsın" ne demek?! 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar; muhavere yok... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, gayem polemik yapmak değil. Bu 

ülke hepimizindir, bu ülke bizimdiri. Hükümetler gelir gider; hükümetlerin yaptıklan olur, yapa-, 
madıkları olur. Her gelen hükümetin görevi daha iyisini yapmaktır. Her hükümet, bir önceki hükü
metin hatalarını düzeltmekle görevlidir. Elbette hükümetler de hata yaparlar; ama, hükümetlerin 
hata yapmamaları gereken alanlar vardır ve hükümetlerin yapmamalan gereken hatalar vardır. İşte 
dış politika bunlann başında gelir. 

Dış politikada yapılan ve uyanlara rağmen düzeltilmeyen hatalann sonuçlannın, ülkenin gele
ceğine yansıyacağını bilmezlikten gelmeye hiçbir hükümetin hakkı yoktur. Dünya değişir, dünya
daki denklemler değişir, fakat dışpolitika, her zaman, her yerde ve her koşulda millî olmak zorun
dadır. Başka türlüsünü düşünmek, ülkeyi, ne zaman ve neye mal olacağı öngörülemeyecek badire
lere sokar. Ülkeyi bu badirelere sokan hükümetlerin, kasıtlı veya iyi niyetli olduklarına bakılmak
sızın tarih önünde veballeri olur. 

Birinci Doğru Yol Partisi - SHP Hükümetinin, her fırsatta bu kürsüden yaptığımız uyanlan-
mıza kulak tıkamayı hükümet olmanın şanından sayarak "tarihî kavşak, değişim, küreselleşme, 
dünyayla kucaklaşma; dünyayla beraber yürümek" gibi sloganlarla uyguladığı, tarih bilincinden, 
fikir bütünlüğünden, hedeften yoksun, kişiliksiz dış politikanın, Türkiye'yi yirmi ayda her alanda 
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getirdiği nokta, maalesef bugün artık gözler önündedir. Kendimizi kandırabilmemiz, istesek de 
artık mümkün değildir ve çok üzülerek ifade etmeliyiz ki, DYP-SHP iktidarının dış politikada ser
gilediği -kötü demiyorum, zayıf demiyorum- hazin icraatın acısını, yaralarımız soğuduğunda, mil
letçe daha da fazla hissedeceğimiz kuşkusuzdur. 

Ben, hepsi milletimizin hafızasında çok taze olan birçok örnek üzerinde durup sözü uzatmak 
istemiyorum, ama bu kürsü benim değil, bu kürsü benim değil, bu kürsü milletin kürsüsüdür. 
isterseniz, gelin, milletimizin gözünün içine baka baka, yirmi ayda Ermenistan'a karşı izlediğiniz 
ileri görüşlü politikanın semerelerinden bahsedin, Azerbaycan'dan bahsedin, Kıbrıs'tan bahsedin; 
aklımız ermediği için(!) bizim anlayamamış olabileceğimiz başarılarınızı bize bir hatırlatın; bugü-
ne kadar hiçbir cumhuriyet hükümetine nasip olmamış akıllan nereden bulduğunuzu anlatın! 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Dışişleri Bakanının, geçen gün bizi çok derin üzüntüye sevk eden bir ifadesi oldu. Mil
letimizin, Hükümetin Azerbaycan'daki son olaylar karşısında ortaya koyduğu kayıtsızlığa gösterdi
ği infial hakkındaki yorumu kendisine sorulunca, Sayın Dışişleri Bakanı, "Yeni bir Kıbrıs mı 
yaratsaydık!" diye tepki gösterdi. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Azerbaycan'daki durumla, Kıbrıs'taki durum arasında, ne hukukî 
zemin bakımından ne de tarihî ve siyasî çerçeve bakımından en ufak bir benzerlik kurulamayacağı
nı Sayın Bakana hatırlatmayı, kendisinin işgal ettiği makama saygısızlık addediyorum. 

Esasen hiç kimsenin de, Azerbeycan'da girişilen darbenin geri çevrilebilmesi için Türkiye'nin 
askerî bir müdahalede bulunması gibi bir düşüncesi olmamıştır. Bir süre önce, Kelbecer'e yapılan 
Ermeni saldırılarında yaralananların taşınması için istediği iki tane sıhhiye helikopterini bile esir
gediğimiz Cumhurbaşkanı Sayın Elçibey'in de böyle bir umudu olmamıştır. Türkiye'den beklenen 
şey ve bizim üzerinde durduğumuz konu, Azerbaycan'ın, demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş 
meşru yönetiminin, işaretleri çok önceden alınan böyle bir gelişmeye meydan verilmemesi için, 
Ankara'ya, aylarca önce, hatta bir yıl önce ısrarla yaptığı çağınlann cevapsız kalmasıyla ilgilidir. 
DYP-SHP İktidarının, Türkiye'nin stratejik çıkartan açısından da fevkalade önem arz eden Azer
baycan'ın meşru Cumhurbaşkanından gelen ısrarlı uyarılara, yardım çağınlanna, tarihin mutlaka 
sorgulayacağı bir sorumsuzlukla kayıtsız kalması, yapılan darbeye zemin hazırlayan, darbecilere 
ve bunlann arkasındaki güçlere cesaret veren en önemli faktör olmuştur. 

Azerbaycan'da, ülkesinin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü namusu sayan, hiçbir ülkeye 
karşı düşmanca emeller taşımayan, Türk olduğunu iftiharla söyleyen, Atatürk'ün gösterdiği uygar
lık çizgisine inanmış, Türkiye'ye örnek gözüyle bakan meşru Cumhurbaşkanı Sayın Elçibey'in 
yönetimden zorla uzaklaştırmasında, DYP-SHP Hükümetinin, meselenin özünü bir türlü kavraya
mamış olmasıyla, zamanında yapmadıklanyla ve diplomatik alanda da hâlâ yeterince yapmadıkla-
nyla sorumluluğu ve günahı vardır. Gelişmelerden, yalnız kardeş Azerbaycan'ın demokrasi ve 
bağımsızlığı değil, Türkiye'nin uzun vadeli meşru çıkarlan da zarar görmüştür, görmeye de devam 
edecektir. 

Şimdi, Sayın Başbakandan soruyorum; gelsin buraya, yirmi ay zarfında, diğer alanlarda, 
mesela Kıbns meselesinde, mesela Yunanistan'daki soydaşlanmızın durumunda ne gibi gelişmeler 
olduğunu, Hükümetin bu gelişmelerde nasıl bir katkısının bulunduğunu, burada açıkça milletin 
önünde ifade etsin. 

Küreselleşme rüzgân Türkiye'yi Somali'ye kadar götürmüşken, nasıl olup da yanı başımızda 
meydana gelen olaylann, sırf topraklanınız kullanılmadığı için bizi ilgilendirmemesi gerektiğini 
belki anlayamayanlannız olabilir; Sayın Başbakan onu da izah etsin ve Birinci Koalisyon Hükü
meti sayesinde bir dünya devleti haline gelen Türkiye'nin, Bosna'daki planlı, programlı vahşetin 
durdurulması için neler yaptığını, ne kadar etkili olduğunu, bir de buradan, bir defa daha milletimi
ze hatırlatsın. 
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Sayın milletvekilleri, sekiz ay önce, bütçe görüşmeleri sırasında, buradan bize; "Bosna 
için her şeyi yapıyoruz; yapmadığımızı iddia ediyorsanız, siz bize çare önerin" diyen Sayın Dı
şişleri Bakanına, bu kürsüden, silah ambargosunun, eski Yugoslavya'dan ayrılan bütün ülkele
re uygulanan silah ambargosunun, bugün sadece saldırganı koruyan, mazlumu cezalandıran 
bir uygulama olduğunu, bu ambargonun kaldırılması için Türkiye'nin girişimde bulunması ge
rektiğini ifade ettik, bu konuda Türkiye'nin öncülük yapması gerektiğini söyledik. Sayın Dı
şişleri Bakanı, o gün burada, tekrar tekrar söz almak suretiyle, Türkiye'nin bu alanda yapabi
lecek hiçbir şeyi olmadığını; çünkü, bu meselenin Güvenlik Konseyinin yetkisinde olduğunu, 
Türkiye'nin çabalarının sonuç veremeyeceğini ifade etti. 

Şimdi aradan sekiz ay geçtikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyi üyesi ül
kelerin devlet başkanlarını teker teker aramak suretiyle, sekiz ay önce bizim bu kürsüye getirdi
ğimiz teklifi hayata geçirmeye çalışıyor; o ülkeleri, ambargonun kaldırılması için ikna etmeye 
çalışıyor; ama Hükümet, bu girişimi akıl edene kadar sekiz ay geçmiştir ve sekiz ayda 200 bin 
masum insan hayatını kaybetmiştir. 

Peki, Batı Avrupa Birliğinde ikinci sınıf bir üyeliğe Türkiye'nin nasıl razı edildiğini, acaba 
milletimize anlatmak istemez misiniz? Yanı başımızda, Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilme
si amacıyla sürdürülen kapsamlı müzakerelerde, hani, şu bölgesinde önder ülke durumuna ge
tirdiğiniz Türkiye'nin, nasıl olup da kendisine Kanada kadar bile bir yer bulamadığını milleti
mize açıklamak istemez misiniz?.. 

Bırakın dünyada veya bölgede etkinlik kazandırmayı, millî sınırlarımız içinde dahi huku
kunu korumakta acze düştüğünüz Türkiye'miz, sizce bu kadar itilip kakılmaya müstehak mı
dır?! Siz, "Türkiye'yi, elalemin şamar oğlanı gözüyle bakacağı bir devlet haline getireceğiz" 
diye mi milletten yetki istediniz?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bütün bunları milletimize söylemeniz lazım. Aslında konu bundan çok daha fazladır. Bu 
kürsü milletin kürsüsüdür, ama yirmi aya sığdırmayı becerdiğiniz bu vahim tablonun bütün 
sorumluluğu, sizin üzerinizdedir. 

Sayın milletvekilleri, dış politikada saflığa ve hayalciliğe yer yoktur. Dış politikayı, sade
ce, fotoğraf çektirmekten, seyahat etmekten, misafir ağırlamaktan veyahut da telefon etmek
ten ibaret sanan anlayış, ülkeyi işte bu hale getirmiştir. 

Uluslarının meşru hak ve çıkarlarına sahip çıkmakta tereddüt gösteren, halkını âdeta baş
ka ülkelerin tezleri doğrultusunda düşünmeye alıştırmaya çalışan siyasî heyetlerin yönettiği dev
letlerin, ne işbirliğinde, ne rekabette, ne de husumette ciddiye alındıklarının örneği yoktur. Hiçbir 
hükümetin de Türkiye'yi bu durumu düşürmeye hakkı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, maalesef, bu Hükümetin, yani Birinci Koalisyon Hükümetinin, Tür
kiye'yi yirmi ay zarfında içine düşürdüğü durum, sadece terörle, sadece iç güvenlikle, sadece dış 
politikayla sınırlı değildir. Aslında, yeni Hükümeti kurmakla görevlendirilen ve bugün Başba
kan sıfatıyla Yüce Meclisimizin huzuruna gelen Sayın Tansu Çiller, âdeta kendisini, ondokuz ayı 
aşkın bir süre ülkenin yönetim sorumluluğunu taşımış olan Birinci Koalisyonun sorumluluğun
dan sıyırmaya, yepyeni bir defter açtığı, beyaz bir sayfa açtığı iddiasıyla bu sorumluluğu... 

(Bakanlar Kurulu sıralarından, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin anlaşılmayan mü
dahalesi) 
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YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Sayın Bakan laf-atıyor Sayın Başkan! Sayın Bakana 
yakışmıyor!.. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Yılmaz. 
Sayın bakanlar, lütfen laf atmayınız... Sayın Başbakan cevap verecektir. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Bakan, marifetinizi (!) kongrede gösterdiniz... 

Burası Meclis; burada daha ciddî olmanız lazım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —r Sayın Yılmaz, devam ediniz... Ben takip ediyorum. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sayın Çiller'in bu sorumluluk

tan sıyrılabilmesi ve kendisini yepyeni bir ümit olarak Türkiye'ye lanse edebilmesi mümkün 
değildir. Neden değildir? Birinci Koalisyon Hükümetinin, aslında en iddialı olduğu; fakat en 
başarısız olduğu alan ekenomidir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Birinci Koalisyon Hükümeti Koailisyon Hükümetinin Prpgramı da, Protokolü de burada, 
açar bakarsanız en somut vaatlerini, süreye bağlanmış vaatlerini ekonomi konusunda vermiş
tir; milletimize karşı kesin taahhütte bulunmuştur, enflasyon konusunda süre vererek taahhüt
te bulunmuştur; hatta bu süre hikâyesi, Koalisyonun kurulmasından önce başlamıştır. Sayın 
Tansu Çiller, 22 Mayıs 1991 tarihli, yani Koalisyonun kurulmasından altı ay önce bir gazeteye 
vermiş olduğu beyanatında "sekiz ayda düzeltiriz... Ekonomiyi 24 saatte kontrol altına alır, 
sekiz ayda da enflasyonu düşürürüz" diyor. 

Sekiz ayda düzeltecekmiş!.. Sayın Çiller ondokuz ay ekonomiden sorumlu bakan olarak 
görev yapmıştır!.. , . 

Aslında, bugünkü Hükümet Programında, âdeta bir enkaz gibi takdim edilen ekonomik 
miras, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller'in, Başbakan Tansu Çiller'e devrettiği 
mirastır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KÂZIM DİNÇ (Kocaeli) — Senin mirasın ne oluyor?!. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — İsterseniz, şimdi, ekonominin bütün kalemlerine inip, 

bu iddiamızı delillendirmek mümkündür. Birinci Koalisyon Hükümetinin Programında ve Pro
tokolünde, en çok sözü edilen sloganlara bir bakın : Denk bütçe... Yeni Hükümet Programın
da denk bütçeden bahsedilmiyor. Nasıl bahsedilsin ki, 53 trilyon lira olarak öngörülen 1993 
yılı bütçe açığının 100 trilyon liradan az olmayacağını Sayın Başbakan, Hükümet Programın
da ikrar ediyor. Yılın yarısında, bütçe açığı, tahmini yüzde 100 sapma gösteren bir Hükümetin 
ekonomi politikasına güven duyabilmek mümkün müdür?.. 

Peki, Sayın Çiller bundan şikâyet ederken, acaba kimi kime şikâyet ediyor?! Yani, bu sap
manın sorumluluğu, acaba yirmi ay önce iktidarı kendisine devreden Anavatan iktidarında 
mıdır? (DYP sıralarından "Evet" sesleri) 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sekiz yıldır o kadar çok çalmışsınız kiv, 
bütçeyi yapamıyoruz! 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, yine Birinci Hükümet Programında yer alıp 
da, ikinci Hükümet Programında yer almayan ilkelerden bir tanesi, yolsuzluklarla mücadele. 
Acaba neden, bir düşündünüz mu? 

"Dürüst devlet" de yok... Birinci Hükümet Programında var, İkinci Hükümet Progra
mında yok. Acaba yeni Hükümet dürüst devlete gerek duymuyor mu? Acaba yeni Hükümet 
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yolsuzluklarla mücadeleden vaz mı geçti? Yoksa, yeni Hükümetin yolsuzluklarla mücadeleden 
vazgeçmesine, bizim gündeme getirdiğimiz; ama, bugüne kadar hâlâ açıklığa kavuşturulma
mış olan, daha doğrusu milletin gözünde çoktan açıklığa kavuşturulmuş olup da, devlet tara
fından hâlâ üstüne gidilmemiş olan yolsuzlukların mı etkisi var? (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KÂZIM DİNÇ (Kocaeli) — Yolsuzlukları siz yaptırmışsınız. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bunlara, "tereyağ gibi, su Üstüne çıkmak" derler. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Birinci Koalisyon Hükümetinin Programında ortaya 

konan hedeflerden bir tanesi, enflasyonun 500 günde yüzde 10'a çekileceğiydi. Sayın Çiller, 
Koalisyon Hükümetinin kurulmasından bir ay sonra, İstanbul'da sanayicilerle yaptığı bir top
lantıda, "eğer 1993 Nisanında enflasyon tek rakama inmezse, gelip benden hesap sorun" demişti. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Turgut özal ne dedi?.. "Yüzde 10'a indireceğim" demedi mi? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, altı ay sonra, Türkiye'de sebze-

meyve fiyatlarının düşmesi neticesinde, yani üreticinin sefaleti sonucunda, enflasyon 5-10 pu
an düşünce, Sayın Çiller çıkıp, "İşte, enflasyonu biz böyle düşürürüz" dedi. Bugün Türkiye'
de enflasyon, bizim bıraktığımızdan yüksektir. 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Yüzde 71 enflasyon bıraktınız. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizim, Kasım 1991 sonu itibariyle bıraktığımız enf

lasyon, tüketici fiyatlarıyla yüzde 66'dır. Haziran sonu itibariyle, yani yarın açıklanacak ra
kamlar itibariyle, bu Hükümetin ulaştığı yıllık -12 aylık- enflasyon rakamı -yine tüketici fiyat
ları bazında- yüzde 67'dir. Yani, yirmi ayda geldikleri nokta, aldıkları noktanın üstündedir. 

Şimdi, bu fırsattan yararlanarak bir iki noktaya açıklık getirmek istiyorum. 
Birincisi, Sayın Çiller'in sık sık kullandığı, bizim üç ayda Hükümetten kaçmamız mesele

sidir. (DYP sıralarından "Doğru" sesi) 
Sayın milletvekilleri, bizim, Hükümeti devraldıktan dört ay sonra bir seçime gittiğimiz 

doğrudur; beş ay sonra da, iktidarı, seçim sonucu oluşan Koalisyona devrettiğimiz doğrudur. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Niçin gittiniz? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi onu söyleyeceğim. 
Evvela şunun altını çizmem lazım : Eğer Sayın Çiller, milletin hakemliğine gitmeyi, 

"kaçmak" addediyorsa, o zaman bugün Türkiye'nin başındaki zatın demokrasi anlayışı ko
nusunda şüpheye düşmemiz için çok haklı sebebimiz var demektir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Millete gitmeyi kaçmak sanan zihniyet, demokrasi açısından çarpık bir zihniyettir; ama 
daha önemli bir şey var: Benim konumum, aşağı yukarı Sayın Çiller'in konumuna benzer bir 
konumdu. Ben, İktidarı milletten almadım; ben, Başbakanlığı bir parti kongresinde aldım, partili 
delegelerden aldım. Türkiye'nin o gün içinde bulunduğu durumun ihtiyaç gösterdiği birtakım 
âcil tedbirler vardı, uygulanması gereken yeni politikalara ihtiyaç vardı. Bu politikaları millete 
anlatmadan, onun onayını almadan uygulamak demokrasiye uygun bir davranış olamazdı. 

MEHMET KÂZIM DİNÇ (Kocaeli) — Millet seni beğenmedi. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, Sayın Çiller'e aynı şeyi tavsiye ediyorum. De

lege desteğiyle Başbakanlık yapabilmesi mümkün değildir. Eğer Birinci Koalisyon Hükümeti
nin Programını aynen devam ettirmeye talip olsaydı, eğer Birinci Koalisyon Hükümetinin mil
lete karşı yaptığı bütün taahhütlere sahip çıksaydı, o zaman süresinin sonuna kadar Başbakan
lık yapmasına kimsenin itirazı olmazdı; ama Sayın Çiller, millete acı reçeteden bahsetmektedir. 
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Koalisyon Hükümeti, milletten acı reçete için onay almış değildir; Koalisyon Hükümeti, v 

milletten tatlı vaatlerle oy almıştır; Koalisyon Hükümeti, milletimizden, yerine getiremeyeceği 
vaatler karşılığında oy istemiştir. 

Tatlı vaatlerle oy alıp, ondan sonra, yirmi ay sonra vaatlerinin hiçbirini yerine getireme-
yince, ülke ekonomisini içinden çıkılmaz hale getirince, "fedâkârlığa ihtiyaç var, yeni sayfa 
açıyorum" diyerek üstelik o güne kadar ortak sorumluluk taşıdığı arkadaşlarına da haksızlık 
ederek, vefasızlık ederek, bütün sorumluluğu âdeta onların üstüne yıkarak, kendisini sütten 
çıkmış kaşık gibi tertemiz ilan ederek, yeni sayfa falan açmaya hakkı yoktur. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) , 

Yeni sayfayı ancak millet açar. Yeni sayfa açılmasfnı istiyorsanız, acı reçete uygulamak is
tiyorsanız, millete gitmekten kaçamazsınız. Millete gitmekten kaçarak o sayfayı açmanız mümkün 
değil, o acı reçeteyi uygulamanız mümkün değil. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) — Biz buraya beş sene için geldik. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu Hükümet Programı, çiftçi

miz için de aslında b ir felaket habercisidir. Geçen Hükümet Programında, her yönden tarımın 
destekleneceği vaat edilmişti. Uygulamada hiçbir iyileşme olmadı, çiftçinin durumu, tersine, 
daha da kötüleşti. (DYP sıralarından "Allah Allah..." sesleri, gürültüler) 

Siz tepki gösterdikçe ben memnun oluyorum. Çünkü, o kameradan 600 bin tütün üretici
si, sizin bu sesinizi duyuyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından 
gürültüler) 

ALI ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Yılmaz, çay üreticisi de duyuyor. 
NECMt HOŞVER (Bolu) —- Rizeliler de duyuyor, fındık üreticileri de duyuyor... 
MEHMET KÂZIM DİNÇ (Kocaeli) — Sen, Rize'ye bir gitsene... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin! 
Sayın Yılmaz, devam edin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Rizeli'den falan ümidi kesin, Rizeli rüşvete falan oy 

vermez... 
Sayın milletvekilleri, tütün üreticisinin durumu fecidir. Bakın, inanmıyorsanız, gidin in

celeyin. Açın bakın, benim hatırladığım, harp yıllarından beri, İkinci Dünya Savaşı yılların
dan beri, Türkiye'de tütün üreticisinin ürün bedellerinin temmuz ayına kadar ödenmediği hiç
bir yıl olmamıştır. Bunun şerefi size ait, bunun şerefi Hükümete ait. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — 1990'da da aynıydı... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sizin borçlarınızı biz ödedik... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Geçen seneden bu seneye girdilerdeki fiyat artışı yüz- • 

de 150, enflasyon yüzde 67, tütüncüye verdiğiniz fiyat artışı yüzde 31. 
Sizin, gerek seçimlerde gerekse seçimlerden sonra bir vaadiniz vardı; çiftçiye emeğinin kar

şılığını, alınteri kurumadan ödeyecektiniz. Bir sorun bakalım tütün üreticisine, alınteri hâlâ 
kurumamış mı? 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Mahallî seçimlerde göreceğiz, millet size mi rey vere
cek bize mi?.. 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, Tekelin de, tüccarın da almadığı ürünler çift
çinin elinde çürümeye başlamış. Onbeş gün öne Muş'a gittim. Muş'taki tütün üreticisinin ürü
nünü satacağı tüccar yok, Tekele satmaya mecbur. Tütünü çürüyor ve Tekelin aldığı ürün, da
ha üreticinin toplam ürününün üçte birini bile bulmamış. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — O tütünlerin nereden geldiğini biliyor musun sen? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, böyle devam ederseniz, çiftçinin, ağır faiz yü

küyle, belini doğrultamayacak bir şekilde tefecinin eline düşmesine engel olamazsınız. 
Anavatan İktidarı döneminde tütüne verilen en son fiyat 6 dolara tekabül ediyordu. Koa

lisyon Hükümetinin bu sene verdiği fiyat 4,5 dolara tekabül ediyor; ama, eğer gecikmeyi ve 
faiz yükünü de hesap ederseniz, tütüne verilen fiyat 3 dolardır, yani bizim verdiğimiz fiyatın 
yarısıdır. 

Şubat ayından beri, her açıklamada, ay sonuna kadar ürün bedellerinin ödeneceğini, öde
melerin tamamlanacağını söylüyorsanız. Temmuz gelmiş, şubat ayında verdiğiniz söz yerine 
gelmemiş... Bunu devlet ciddiyetiyle nasıl bağdaştırıyorsunuz?.. 

Aslında bu Koalisyon, üretimi, hele hele tütün üretimini bir baş belası gibi görmektedir. 
Bu Programın 63 ve 64 üncü sayfalarında sergilenen zihniyeti başka türlü algılamak mümkün 
değildir. Halbuki, Türkiye'nin önünde büyük bir imkân vardı. Türkiye, sigara üretimini artıra
rak Türk cumhuriyetlerine, Rusya'ya, Çin Pazarına girerek, bu. pazarlardan pay almak suretiy
le, bu pazarlara sigara ihraç etmek suretiyle tütüncülüğümüze altın dönemini yaşatma imkânı
na sahipti; ama, bu imkânları değerlendireceği yerde, maalesef, tütün üreticisini cezalandırma 
yoluna gitmiştir. 

Şimdi, bakın, seçimlerde, bizim verdiğimiz fiyatların üstüne, 5 bin lira tütün üreticisine; 
bizim verdiğimiz fiyatın üstüne, 500 lira çay üreticisine vaat eden -tabiî, çay üreticisine verme
yen, pamuk üreticisine vermeyen, üzüm üreticisine vermeyen- bu Koalisyon, şimdi, çiftçileri
mize önceden ilan etmeden, alternatif üretim yolları göstermeden, üretim kısıtlamaları uygu
lamanın hazırlığı içerisindedir. Aslında, bu Hükümet Programında çiftçimize verilen sinyal budur. 

Huzurunuzda açıkça ifade ediyorum, çağımızın bütün imkânları değerlendirilmeden, bü
tün fırsatlar değerlendirilmeden, çare aranmadan üretimi daraltma çabaları, ülke ekonomisine 
ihanettir. Bazıları gibi, tarlalarında düzinelerle villa yetiştirme beceresi gösteremiyorlar diye, 
25 milyon çiftçimizi cezalandırmaya kalkışan zihniyeti kınıyorum! (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi, şu çiftçinin durumuna bir bakalım... 
NECMİ HÖŞVER (Bolu) — Sizin çiftçiden hiç bahsetmemeniz lazım. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizim iktidarımızın son gününde 49 milyon liraya 

satın alınan traktörün bugünkü fiyatı 200 milyon liradır. 2 320 liradan satılan mazotun ortala
ma fiyatı bugün: 5 500 liradır. 18 bin liralık gübre 51 500 liradır ve şimdi sıkı sıkı durun, bizim 
iktidarımızın son gününde bir çuvalı 84 bin lira olan şekerin fiyatı bugün 450 bin liradır. (ANAP 
sıralarından "Ooo..." sesleri) 

Et Balık Kurumuna, faizsiz canlı hayvan kredileri için başvuran 34 285 kişiden bugüne 
kadar kredi alan kaç kişidir dersiniz?.. Bir kararname çıkarmışsınız, faizsiz canlı hayvan kredi
si vereceğim demişsiniz ve 34 285 çiftçi başvurmuş; ama, bugüne kadar kredi alabilen 50 kişi. 
(ANAP Sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 34 285 başvuru var, 50 tane kredi alan var... 
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M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Sayın Cevheri bilir o işi! 
ALİ ER (tçel)— Allah'tan korkmuyor bunlar. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Kredi talebi 8,5 trilyon lira, verilen kredi 27 milyar 

lira. Yâni, siz kimi kandırıyorsunuz?. 
Bütün bunlara şimdi bir de Bağ-Kur zulmünü eklediniz. Bakın, çiftçi zaten sattığı ürünün 

üzerinden yüzde 4 stopaj ödüyor; şimdi buna bir de yüzde 3 Bağ-Kur kesintisi getiriyorsunuz. 
Adam Bağ-Kur'a üye midir, değil midir; üyeyse borcu var mıdır yok mudur; acaba emekli mi
dir, acaba başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna mı tabidir; hiçbir şeye bakmadan, ister tücca
ra, ister Ofise, ister birliğe, kime satarsa satsın, çiftçinin sattığı bedelden yüzde 3 Bağ-Kur ke
sintisi yapacaksınız. Bunun adı aslında kelle vergisidir. (ANAP sıralarından alkışlar) Modern 
devlette bunun yeri olmaz. Çiftçiyi düşünen, çiftçisini düşünen bir hükümet, bunu aklının kö
şesinden bile geçirmez. (ANAP sıralanırdan "Zulüm, zulüm.." sesleri) 

Şimdi, borsalar ayağa kalktılar, "bu tebliğ değişmedikçe mal almayacağız" dediler. Hü
kümet geçen gün görüşüp, bir cılız tedbir getirdi; Çalışma Bakanlığı yeni bir tebliğ çıkardı; 
mh&ûs. bir geri adım attı; attığı adım, ilk attığı adımdan daha da kötü... Eğer çiftçi Bağ-Kur 
üyoi değilse veya Bağ-Kur'a prim borcu yoksa, bu takdirde -bakın, size burada bulunan teb
liğden de okuyabilirim- nüfus sureti, ikametgah belgesi vesaire hepsini derleyecek, oradaki Bağ-
lüır müdürlüğüne gidecek -bunu 6 milyon köylü yapacak- Bağ-Kur'a borcu veya ilişiği olmadı
ğına dair belge alacak, o belge de bir sene geçerli olacak ve seneyegidecek o belgeyi tekrar alacak.. 

ALİ ER (tçel) — Bunlar zalim, zalim! Zulüm ediyorlar açıkça. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Siz de hainsiniz! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Eğer bu belgeyi ibraz edemezse yüzde 3 kesinti ya

pılacak. 
Şimdi, burada bir hesap hatası yapılmasın. Aslında bizim vergi mevzuatımıza göre, çiftçi-

rân muş bsdeîi üzerindeki maliyet payı yüzde 70'tir, yani kesilen yüzde 7, aslında, çiftçinin 
kfîr marjı olan, kazanç marjı olan yüzde 30'un yüzde 7'sidir, Yüzde 30'un yüzde 7'si demek, 
künmn aşağı yukarı dörtte biri demektir. Kazancının dörtte birine bu şekilde el koyduğunuz 
çiftçinin, en azından sizin için hayır duası etmeyeceğini düşünmeniz lazım ve bu uygulamayı 
en lam zamanda kaldırmanız lazım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ALÎ ER (tçel) — Bunlar, zalim, zalim... 
NECMÎ HOŞ VER (Bolu) — Ne anlarsınız siz bu işlerden... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sizi de gördük, boş konuşmayın. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, lütfen. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, burada açıklığa kavuşturmam 

gereken bir başka konu var; özel radyo ve televizyonlar konusu. Bu konuda, biraz önce burada 
konuşan Sayın İktidar Grubu sözcüsü tarafından, ondan önce Sayın Başbakan tarafından ve 
kamuoyunda çeşitli organlar tarafından çok haksız eleştirilere muhatap olduk. 

Meselenin aslı şudur : Birinci Koalisyon Hükümeti, 500 üncü günün dolmasına onbeş gün 
kala, özel radyoların çalışmasını, Ulaştırma Bakanlığının bir genelgesiyle durdurmuştur. Yani, 
500 günden beri göz yumduğu özel radyoların, o tarihten itibaren faaliyetini menetmiştir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sizin tarihinizden kalan müsaadeden dolayı... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — özel radyoları yasaklarken, özel televizyonlara da göz

dağı vermiştir. O zamanki Sayın Başbakan çıkıp, açıkça, "gerekirse özel televizyonları da 
kapatırız" demiştir. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Doğru söylemiş... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bununla aslında yapılmak istenen, 500 üncü gün he

saplaşmasında, yani, vaatlerin yerine getirilmediği, taahhütlerin tutulamadığı 500 üncü gün 
hesaplaşmasında özel radyolar ve özel televizyonları, bir nevi sansüre tabi tutmaktır. Ama, top
lumdan gelen büyük tepki karşısında, bu konuda bir Anayasa değişikliği yapılması gündeme 
gelmiştir; esasen bir yıldan beri Meclisin gündeminde olan; ama komisyonlarda oradan bura
ya itilip kakılan, hiçbir neticeye varılamayan bir Anayasa değişikliği söz konusu olmuştur. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, bu konuda, yani, özel radyo ve televizyonlar konusunda bir 
Anayasa değişikliğinin diğer Anayasa değişikliklerinden ayrılarak, müstakil olarak ele alınma
sı amacıyla, bir liderler toplantısı yapılmasını ilk öneren benim. Sayın Meclis Başkanımızın 
Başkanlığında yapılan üç liderler toplantısında da hep aynı görüşü dile getirdim. Anayasamı
zın 133 üncü maddesinin değişikliğinin, diğer Anayasa değişikliklerini beklemeye tahammülü 
olmadığını; bu meselenin, toplumumuzu çok yakından ilgilendiren, toplumumuzun 24 saatini 
ilgilendiren, toplum ahlakımızı ilgilendiren, aile hayatımızı, demokrasimizi ilgilendiren çok yönlü, 
çok önemli bir mesele olduğunu; bu yasal boşluğun en kısa sürede giderilebilmesi için, Meclis
te, partilerarası bir mutabakatla bu meselenin çözümlenmesi gerektiğini her üç toplantıda da 
savunan benim; şahidim Sayın Meclis Başkanıdır. 

Şimdi, bu amaçla, gene Sayın Meclis Başkanımızın gözetiminde oluşturulan bir uzlaşma 
komisyonunda, en büyük katkıyı sağlayan parti biziz, Anavatan Partisidir. Bu konudaki ka
nun önerisini yapan, bir uzlaşma sağlanması için en fazla çaba harcayan parti biziz. 

Bu konu buraya dört defa geldi, dört defa oylandı; tümü kabul edildi. O dört oylamada 
da Sayın Tansu Çiller Genel Kurulda bulunmadı. (ANAP sıralarından "Meclise kaç defa gel
di?" sesleri alkışlar) 

Burada defalarca çağrıda bulunduk. Siz, kongre telaşından Genel Kurula iştirak edemedi
niz; haftalarca o Anayasa değişikliği Genel Kurula inemedi; ama Başbakan olarak atandıktan 
sonra, Genel Başkan seçildikten sonra, Sayın Tansu Çiller, siyasî nezaketle hiç bağdaşmayan, 
siyasî nezakete uymayan, işin mantığıyla da bağdaşmayan bir açıklamada bulundu. 

Bu meselenin öncülüğünü biz yaptığımız halde, bu Anayasa değişikliğinin öncelikle çık
masını biz istediğimiz halde ve Anayasa değişikliği için bizim oyumuz şart olduğu halde, ken
disi bize, kendisine hiç yakışmayan bir üslupla, "hodri meydan" çektiler ve bu meselenin üç 
gün içerisinde Genel Kurula gelmesini istediler. 

Yurt içi gezimi kestim, geldim. Parti grubunda arkadaşlarım, kendisinin Meclise karşı ge
rekli saygıyı ihtiva etmeyen bu tutumuna karşı tepki gösterdiler, bu durumda oylamaya katıl-

. mayacaklarını söylediler, katılırlarsa ret oyu vereceklerini söylediler. Arkadaşlarımdan rica et
tim, "Bu mesele, hissi davranabileceğimiz bir mesele değildir, bu mesele, toplumumuz için önemli 
bir meseledir; bütün arkadaşlarımın oylamaya katılmalarını ve kabul oyu kullanmalarını 
istiyorum" dedim. Oylamaya 73 arkadaşım iştirak etti. Burada gizli yapılan bir oylamada ki
min nereye oy kullandığını, Sayın Başbakanın da, Sayın Başbakan Yardımcısının da, nasıl ve 
nereden bildiklerini bilemiyorum... (DYP sıralarından "baktık, baktık" sesleri) 

İSMAİL KARAKUYU (Kütahya) — Baktık, baktık... 
BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —• Sayın milletvekilleri, korkarım ki, o oylamada çıkan 

ret oylan, işte bu Hükümet Programına verilen ret oylarından çıkmıştır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 
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YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — O ret oyları, Cevheri'ye ve Erez'e verilen ret oylarıdır. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen dinleyelim. 
Devam ediniz efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, sanıyorum, Hükümet için yapılacak olan gü-

venoylaması sırasında, bu Anayasa değişikliği önerisi Genel Kurulumuza tekrar gelecektir; bu
rada oylanacaktır. İki üç gün sonra, sanıyorum haftaya perşembe günü tekrar oylanacaktır. 
İşte burada, kamuoyunun huzurunda ifade ediyorum; Anavatan Partisi Grubu... 

İSMAİL KARUKUYU (Kütahya) — Sözünüzden dönmeyeceksiniz... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Eğer, İçtüzüğe aykırı değilse, açık oy kullanacaktır. 

Ama, Sayın Başbakandan da rica ediyorum; bir daha Meclisi rencide edecek bu tür beyanlar
da bulunmasınlar, Milletvekillerini tahrik etmesinler ve kendisine oy vermeyen kendi milletve
killerine de sahip çıksınlar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MİKAİL AYDEMİR (Ağrı) — (ANAP sıralarına hitaben) Eğer siz o oylamada oy verdiy
seniz, ben istifa ederim. 

BAŞKAN — Mikaü Bey, lütfen yerinize oturalım. 
Değerli arkadaşlarım, lütfen sakin olunuz. 
Devam ediniz Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi, bu Hükümetin Başkanı 

bir akademisyendir, bu Hükümetin Başbakan Yardımcısı da bir akademisyendir; ama, bu Hü
kümet Programının eğitime ayırdığı yer, eğitime^ verdiği önem ve nihayet, devamı olduğu Birin
ci Koalisyon Hükümetinin eğitim konusunda ortaya koyduğu performans, hakikaten acıklı bir 
performanstır. Yani, akademisyen bir Hükümete yakışmayan bir performanstır. 

Evvela, zorunlu temel eğitimden bahsedilmektedir. Şunu hatırlatmak istiyorum ki, "te
mel eğitim" kavramı, Türk millî eğitim sisteminin hukukundan ve uygulamasından, bundan 
tam on yıl önce kaldırılmıştır; 12.10.1983 tarihinde, 2917 sayılı Kanunla, "temel eğitim" yeri
ne, "ilköğretim" kavramı getirilmiştir; ama bu Hükümet Programı onun farkında değildir. 

Ülkemizde ilk defa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bir özel araştırma komisyonu ku
rulmuştur. O özel araştırma komisyonu, öğretmenlerin toplumda layık oldukları statüye ka
vuşturulmaları amacıyla bir rapor hazırlayıp sunmuş olduğu halde, bu Hükümet Programın
da, eğitim ordusunun bu vefakâr mensuplarının sorunlarına hiç yer ayrılmamış olması da, bu 
Hükümetin bir başka ayıbı ve gafletidir. 

Şimdi, bakın, aslında Birinci Koalisyon Hükümeti, eğitim konusunda ne demişse, tam tersini 
yapmıştır. YÖK'ü kaldırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisine tasan göndermiştir; ama YÖK'-
ün kaldırılmaması için kanun çıkarmıştır. 

"Parasız eğitim esastır" demiştir, paralı yükseköğretim kanununu çıkarmıştır. 
Rektörleri toplamış, "ne isterseniz vereceğiz*' demişlerdir; bizim hazırlıklarını yaptığımız, 

esaslarını koyduğumuz yeni üniversiteleri gelişi güzel açmışlar; ama yeni üniversiteleri, ne ya
pacaklarını bilmez halde, kendi sorunlarıyla baş başa bırakmışlardır. 

Biz, yeni üniversiteler açılması konusunda burada Hükümete destek olduk; ancak, o za
man da ifade ettik, "eğer yükseköğretim fonunu kurmazsanız veya başka yollardan özel bir 
finansman sağlamazsanız, bu yeni üniversiteler yürümez, perişan olur, açılışları kâğıt üzerinde 
kalır" dedik; ama, maalesef, bu uyarılarımızın hiçbirine itibar edilmedi. 
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Bu üniversitelerin rektörleri, aslında iki yıllığına, kuruculuk için seçilmişlerdir; ama, ma
alesef, bu zamanın önemli bir bölümü boşa geçmiş; vaatlerin hiçbirinin yerine getirilememe-
sinden dolayı, bu üniversetilerimiz, öğretim elemanlarımız, yöneticilerimiz, öğrencilerimiz bü
yük ve ciddî sıkıntılarla ve sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. 

Yeni bir üniversiteye, değil 500 kişi kapasiteli bir meslekî teknik eğitim kurumunun mali
yeti, bir lisenin maliyeti kadar bile ödenek vermezseniz, bir yükseköğretim reformundan bah
setmeniz havada kalır. Yani, lafla, şovla reform hükümeti olmak mümkün değildir. 

Gene bu Programda dikkatimi çeken bir başka şey var : "Hükümetin kültür politikası, 
demokratikleşmeyi gerçekleştirmek ve insanı özgür kılmak, bu amaçla, kendisini tanımaktan 
ve açıklamaktan korkmayan bir toplum oluşturmaktır" diye bir ibare var. Bu amaç, demokra
si kültürün yerleşmesi ve tüm kültürel etkinliklerin çoğulcu, demokratik bir yaklaşım içinde 
geliştirilmesi anlayışıyla gerçekleşecekmiş!.. 

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığının Birinci Koalisyon Hükümeti zamanındaki icra
atım bildiğimiz için bu ifadeleri yadırgamıyoruz. 

Çoğulculuğa karşı değiliz. Evrensel değerleri, çağdaşlaşmayı bizim kadar savunan ve o 
değerlerle bizden daha fazla bağdaşan bir parti de yoktur; ama, Türkiye'de kültür politikası
nın kendi içerisinde bir dengeye, bir senteze sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Türk kültü
rünün içinde, bizim dilimiz vardır; Türk kültürünün içinde, bizim dinimiz vardır, bizim miltî 
değerlerimiz vardır. Bu değerlerin hiçbirini, burada savunulan universal değerler için feda ede
meyiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) . 

Yani, tkinci Koalisyon Hükümeti, kültür konusunda evvela şu hususta bir karara varmak 
zorundadır : Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyetinin, Türk Milletinin Kültür Bakanlığı mı 
olacaktır; 'üani, millî bir Kültür Bakanlığı mı olacaktır; yoksa, UNESCO'nun Türldye şubesi 
mi olacaktır?!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) (Bakanlar Kurulu sıralarından, 
Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin anlaşılmayan müdahalesi) 

Bir şey mi dedin Sayın Bakan? • 
BAŞKAN —• Sayın Yılmaz, devam edin lütfen. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —- Sayın Başkan, Sayın Bakan bana devamlı hakaret 

ediyor. 
BAŞKAN — Estağfurullah... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çok ağır cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Bakanı mazur görünüz; devam ediniz. (ANAP sırala

rından gürültüler) 
ŞADAN TUZCU (istanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakan mazur görülmeye muhtaç mı? 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Yılmaz. 
ŞADAN TUZCU (istanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın mazur görülmeye ihtiyacı 

mı yar?.. 
BAŞKAN — Devam ediniz; 5 dakikanız kalmıştır, toparlayınız Sayın Yılmaz. (ANAP sı

ralarından gürültüler) 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Bakan laf atar mı! Terbiyesiz bakan!.. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, yerinize oturunuz. 
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YÜCEL SEÇKlNER (Ankara) — Bakan laf atamaz oradan. Terbiyesiz adam... 
BAŞKAN — Sayın Seçkiner, yerinize oturunuz; ben takip ediyorum. 
YÜCEL SEÇKÎNER (Ankara) — Bakan laf atmaz. 
BAŞKAN — Oturunuz yerinize; tamam efendim... 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Bakan olarak laf atamaz oradan. Terbiyesiz adam... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, devam edin ve lütfen sözlerinizi 5 dakika içinde bağlayınız. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi-SHP Koalis

yon Hükümeti, ilk Koalisyon Protokolünde demokratikleşme paketini ayrıca tanzim etmiş, Hü
kümet Programı ve takdimlerde demokratikleşmeyi abartarak anlatmış; ülkeyi, o zamanki du
rumuyla, âdeta, hukuk dışı, demokrasi dışı ilan etmiş; keza, demokratikleşmeyle paralel ele 
aldığı güneydoğu meselesinde de, âdeta, ülke dışındaki merkezlere, Türkiye aleyhine kaynak 
temin'etmiştir. 

Birinci Koalisyon Hükümetinin, daha güvenoyu almadan yaptığı ilk icraatının Eskişehir 
Cezaevini kapatmak olduğunu herhalde unutmadınız... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (îçel) — O suçsa siz de teröristlere af çıkarmadınız mı? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Siz de o teröristleri kaçırmadınız mı? 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen... 
Sayın Yılmaz, bu muhaverelere fırsat vermeden konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. ' \ 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Biz o zaman, bunların hepsini dile getirdik; yapılan 

bu işlerin hatalı olduğunu, "demokratikleşme" diye ileri sürülen hususlarda, çok daha fazla
sını, kat be kat fazlasını Anavatan İktidarlarının yapmış olduğunu söyledik. 

Şimdi, yirmi ay zarfında "demokratikleşme adına yaptık" diye gösterebileceğiniz tek ha
dise ise, meşhur CMUK Yasasıdır. Yeni İçişleri Bakanınız da, o yasanın Türkiye'ye fazla oldu
ğunu savunuyor!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi ise, yine, demokratikleşme, güneydoğu, inanç hürriyeti, laiklik, birbiriyle iç içe hal
de takdim edilmekte ve aralarında hiçbir netlik görülmemektedir. 

Aslında, Hükümet Programında, bu konularda bir kararlılıktan da söz etmek mümkün 
değildir; aksine, her haliyle bir kararsızlık söz konusudur. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan, süre doldu. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hükümetin yirmi aylık icraatında olduğu gibi, bu

gün de güneydoğu meselesine nasıl baktığını bilmiyoruz. 
Koruculuğun kaldırılmasından bahsediliyor; ama, koruculuk yirmi aydan beri kaldırıla

mıyor. Herhalde bir faydası olmuş ki, kaldırılamıyor. "Yarın kaldırılacaktır" deniyor. Kaldırı-
lacaksa, bu faydanın yerine neyin konacağı söylenmiyor. 

Olağanüstü halin kaldırılacağından bahsediliyor. Yirmi aydır niye kaldırılamadığı izah edi
lemiyor ve Hükümet güvenoyu almadan, apar topar, olağanüstü hal yeniden dört aya uzatılıyor., 

Yeni bir anayasa yapmaktan söz ediliyor; öbür yanda, anayasa değişiklikleri dile getiriliyor. • 
"Adliyede idarî özerklik" deniyor, yargıyı siyasî iktidarın etkilerinden korumaktan, yargı 

bağımsızlığından bahsediliyor. . " « 
By-pass adıyla anılan ve Anayasa Mahkemesinden dönen kanun ve buna dayalı icraatı 

ortada olan bir Hükümetin bunlardan hâlâ bahsedebilmeğini anlamakta müşkülat çekiyoruz. 
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Bazı tasarı, taslak isimleri veriliyor; bunların hazır olduğu söyleniyor. Aslında bunların 
büyük kısmı, Anavatan İktidarı zamanında hazırlanmış, Meclise gönderilmiş tasarılardır; biz
den daha önce gelenler bile vardır. 

Bir vergi reformundan bahsediliyor. Yirmi vergi kanununda değişiklik yapan bir tasarı -
zannediyorum, Meclis tarihinde emsaline rastlanmamış bir tasarıdır- altı aydan beri komis
yonda duruyor, daha komisyonda görüşmeye bile geçilmemiş ve bunun adına "Vergi reformu" 
deniyor. Yeni Hükümet, vergi konusundaki umudunu, altı yedi aydan beri komisyonda bekle
yen ve aslında bir reform falan değil, bir hilkat garibesi olan bu vergi reformu tasarısına bağlıyor. 

Sayın milletvekilleri, aslında Hükümet Programının içerisinde yer alan bütün hususları 
burada bütün detaylarıyla tartışabilmemiz mümkün değil. Başta söylediğim gibi, Türkiye'nin 
bugün içinde bulunduğu durum da buna imkân verebilecek bir durum değil. 

Bu Hükümet eğer bir ümit olamıyorsa, ülkenin artan ve giderek ağırlaşan sorunlarını doğru 
tahlil edip bu sorunlara geçerli çözümler getiremiyorşa, Türkiye çaresiz kalacak değildir. Çare, 
bu Meclisten çıkacaktır. Eğer bu Meclisten çıkmazsa, milletten çıkacaktır. 

Şimdi, sözlerimin sonunda, yeni Başbakana, ülkenin bugün içinde bulunduğu şartların 
dikte ettiği bir çağrımız var : Hemen güvenoyunun ertesinde, Meclisteki bütün parti başkanla
rını davet etsinler. Konuşmamda da söyledim; şu Hükümet Programının gündemiyle, şu Hü
kümet Programının içeriğiyle bugünkü Türkiye'nin gündemi birbirinden farklıdır; aralarında
ki irtibat dahi tartışılabilir. Bu Hükümet Programıyla, Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu 
ve artık partilerüstü bir mahiyet taşıyan sorunların üstesinden gelebilmek mümkün değildir; 
bu Hükümetle, bu sorunların üstesinden gelebilmek mümkün değildir. Şimdi, partilerüstü prob
lemlerin üstesinden gelebilmek için, partilerüstü bir anlayışla, ama Melisteki bütün partilerin 
katılacağı bir uzlaşmaya ihtiyaç var. Sadece o sorunlara yönelik, o sorunlara çözüm bulmaya 
yönelik bir uzlaşıya ihtiyaç var. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ben, huzurunuzda açıkça ifade ediyorum : Anavatan Partisi olarak, bugüne kadar savun
duğumuz görüşlerin kesinkes esiri olmadan, icap ederse, ikna edilirsek, yanıldığımız noktalar
da yanıldığımızı da kabul ederek, yani kendi kendimizi aşarak, hiçbir menfaat düşünmeden, 
parti menfaatini, kişisel menfaatimizi, her türlü menfaat duygumuzu bir yana bırakarak, böy
le bir uzlaşı içerisinde her türlü katkıda bulunmaya hazırız. (ANAP, DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) Hiçbir önyargısız hazırız. 

Biraz önce burada konuşan, en son konuşan İktidar Grubu sözcüsü, bizim en önemli ek
sikliklerimizden birisinin, hoşgörü eksikliği, sevgi eksikliği olduğunu söyledi. 

Sayın milletvekilleri, biz sizi seviyoruz. Siz, bizi, yalancılıkla itham ettiniz; siz bizi, ülkeye 
hizmet etmemekle itham ettiniz; siz, bize iftira ettiniz; siz, yaptıklarımızı inkâr ettiniz; siz, bi
zi, haksız yere yolsuzlukla suçladınız. 

BESTAMİ TEKE (Hatay) — Doğru değil mi?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, Türkiye için, biz, sizi bile sevmeye hazırız. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Değerli arkadaşlar, şimdi, şahısları adına söz isteyen değerli milletvekillerine söz vereceğim. 
İlk söz, şahsı adına, Sayın Kadir Ramazan Coşkun'da. 
Buyurun Sayın Coşkun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Coşkun, biliyorusunuz, süreniz 10 dakikadır. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (istanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, te

levizyonları başında bizleri izleyen, vekâletini şerefle taşıdığım yüce milletimin bütün fertleri; 
hepinizi en samimî duygularımla selamlıyorum. 

Sivas İlimizde meydana gelen olaylardan çok üzgün olduğumu bildiriyorum. "Türk Mil
leti aptaldır, korkaktır" diyen, Allah'ı inkâr eden, Kur-an'a ve Peygamber'e hakaret eden Ya
zar Aziz Nesin'in, halkın dinî inanç ve duygularını hedef alan konuşmasının olaylara sebep 
olduğu söyleniyor. Olayların çıkmasına sebep olan, millî kültürden yoksun bu şahsın, millî kül
türümüzün bir parçası olan Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Etkinliklerinde, kimin tarafın
dan, nasıl konuşturulduğu merak konusudur. Kültür müdürü tarafından konuşmasının sağ
landığını zannettiğim ve valinin de müsaade ettiği bu şahsın konuşmasından sonra meydana 
gelen, bu olaylardan dolayı, bu iki görevli memur suçludur zannediyorum. Bunların derhal 
görevden alınması ve tahkikat açılmasını burada Hükümetten diliyorum. 

ÜRAL KÖKLÜ (Uşak) — 40 kişiyi kim öldürdü?.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)— Hiç utanma yok!.. 
BAŞKAN — Sakin olun arkadaşlar, sakin olun... Şâhsı adına konuşuyor arkadaşımız. 

Sayın Köklü, sakin olun. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu üzücü olayları, 

Sivas'ın mozaiği kavgasına çekmek isteyenler olacaktır. Ne Aziz Nesin'in ne de bu olayları mey
dana getirenlerin, bu mozaikle ilişkisi yoktur ve onlar o mozaiği temsil edemezler. Milletimi
zin birliğini bozmaya kimsenin hakkı yoktur, milletimiz de buna müsaade etmeyecektir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 30 Haziran Çarşamba günü saat 17.26'da, Hükümet Programının 
114 üncü safyası okunurken, Meclisteki Koalisyon ortaklarının durumu şöyleydi : DYP Gru
bunda 62 kişi, 1 bakan; SHP Grubunda 9 kişi, milletvekili olmayan 1 bakan ve Bakanlar Ku
rulu sıralarında da 15 bakan vardı. Bir gün önceki Grup toplantılarında ise, DYP'deki kavga
lar, hakaretler, söz atmalar bizi ilgilendirmez ama 67 ret oyuna karşılık 91 kabul oyuyla bu 
Hükümet Programı kabul edildi. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — O sizi ilgilendirmez. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — SHP'nin, Grup toplantısı iki defa yapıldı; 

birisinde yan yarıya girilmedi, ikinci olarak yapılan olağanüstü toplantı ise 31 miletvekilinin 
katılımıyla sağlandı ye bu Hükümet Programına olumlu oy verilmesi kararlaştırıldı. 

NECMİ HOŞVER (Bolu).— Sen bize oy verdin mi, onu söyle. 
BAŞKAN — Arkadaşımızı dinleyelim lütfen. 
KADlR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Bu tablolardan anlaşılacağı üzere, Hükü

met Programı, halihazırda Koalisyon Hükümetini oluşturan parti gruplarında bile kabul gör
memiş durumdadır. Bu Hükümet Programına, toplantılara gelmeyerek muhalefet gösteren sa
yın milletvekillerinin şayet verirlerse, hangi düşünceyle kabul oyu vereceklerini merak ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir önceki DYP-SHP^Coalisyon Hükümeti döneminde, anayasal de
ğişiklikler yapılamadı; vergi reformları yapılamadı; işçiye, memura, esnafa, köylüye, dul ve ye
time, emekliye bir şey verilmedi; olağanüstü hal kaldırılamadı; Çekiç Güç hâlâ Türkiye'de; te
rör büyüyerek devam ediyor; devlet yatırımları azaldı; dış ve iç borç yükseldi; bütçe açığı 
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büyüyor; enflasyon önlenemedi, pahalılık aldı başını gidiyor; Bosna-Hersek ve Azerbaycan ka
nıyor; Kıbrıs meselesi çıkmaza sokuldu; kısacası, Hakkın rahmetine kavuşan Cumhurbaşkanı
mız mefhum Turgut özaFla uğraşmaktan başka hiçbir iş yapılamadı. 

Sayın milletvekilleri, başarısız bir iktidar döneminden sonra, Turgut özaPın rahmetli ol
masını müteakip, Sayın Demirel, 864 rakımlı tepedeki Cumhurbaşkanlığı makamına âdeta ko
şarak gitti ve oranın sakini oldu. Ortak Sayın tnönü de, eylül ayında Genel Başkanlık görevini 
bırakacağını açıkladı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Çiller diyor ki, "yeni Hükümeti kurmakla gö
revlendirildim; yirmi aya yakın bir süredir başarıyla Hükümeti devam ettiren DYP ve SHP Par
tileri bir koalisyon Protokolü imzalayarak yeni bir Hükümet kurmaya karar vermişlerdir." Ha
yırlı olsun; yirmi aydır yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır... 

Sayın milletvekilleri, Sayın Çiller yirmi ayın devamı olan DYP-SHP yeni Koalisyon Hü
kümetini kurarken "temiz bir sayfa açtığından" bahsederek, Hükümeti kurdu. Soruyorum : 
Kendisinin de içinde bulunduğu DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin sayfaları temiz değil mi
dir? SHP'li bakanlar kabinede aynen muhafaza edildiğine göre, SHP'li milletvekillerinden ba
kanlık yapacak başka kimse mi yoktur? Yoksa, sadece DYP'li bakanların sayfaları mı temiz 
değildir? (DYP sıralarından gürültüler) 

Hükümetin Sayın Başkam iktidara gelirken ne diyordu : Tansu Hanım, ekonomik paketin 
yorgunluğunu, Boğaziçi'ndeki yalısında dinlenerek atmaya çalışıyor. Çiller, ekonomik pakete 
yapılan eleştiriler için, "zamanla bizi anlayacaklar, herkesin bir yıl sabretmesini istiyorum" 
diyordu. Sayın milletvekilleri, o ODİDEM paketi vardı Tansu Hanımın, bir paketten bahsedi
yordu; o nerede?.. İki anahtardan bahsediyordunuz, iki anahtar verecektiniz; nerede iki anah
tar? Vatandaş elindeki anahtarı saklıyor. 

İLHAN KAYA (tzmir)— Cevap verecek çimdi!,. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) -—Zannediyorum, o anahtarları, Ankara'ya 

gelirken Boğaz Köprüsünden düşürdü Sayın Tansu Çiller!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Değerli milletvekilleri, Boğaz Köprüsü deyince, bir vaadiniz daha vardı; Boğaz Köprüsü

nün, otoyolların geçiş ücretlerini yüzde 50 indirecektiniz; gazetelere çarşaf çarşaf ilan verdiniz... 
NECMl HOŞVER (Bolu)— Onlar, eski haberler. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Ne oldu; şu anda durum nedir? Ben bura

dan İstanbullu hemşerilerime soruyorum; o köprüden, otoyollardan geçen vatandaşlara soru
yorum : Köprü geçiş ücretleri yüzde 100 indi mi, yüzde 100 arttı mı? Otoyol ücretleri yüzde 
200, yüzde 300 arttı mı, artmadı mı? 

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller, dobra dobra, "enflasyonu 500 günde 
yüzde 2'lere çekeceğiz" dedi; yüzde 10 da değil!.. Çektiniz mi efendim?! Bakın, 500 günün 
hatırası, görüyor musunuz elimdeki şu 500 bin lirayı; 500 günde çıktı!.. (ANAP ve RP sırala
rından alkışlar) 

Profesör Tansu Çiller söz verdi "mutfağın filesi sekiz ayda rahatlayacak." Siz yirmi aydır 
mutfağın filesini hiç doldurdunuz mu?! Ekmek kaç lira? Hükümete geldiğinizde ekmek kaç 
liraydı, şimdi kaç lira? Tüz, şeker, yağ, peynir, zeytin kaç liraydı, kaç lira oldu? Tüpgaz kaç 
lira? Biliyor musunuz Sayın Başbakan? 

SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) — Ekmek kaç lira? Sen söyle bakayım. 
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KADtR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — 2 bin lira efendim. 500 liradan 2 bin liraya 
çıktı. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, siz devam ediniz. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Mazotun fiyatını da Sayın Genel Başka

nım söyledi; gerisim de Sayın Başbakan söylerse memnun oluruz; biliyorsa!.. 
BAŞKAN — Muhavere yapmayın. 
KADtR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — "İnsanlar bir daha hayat pahalılığı görme

yecek." El insaf!.. Her şey ucuzladı!.. Her şey ucuzladı!.. 
Tansu Çiller, "DYP İktidarında, peşin vergi kaldırılacak; KİT'ler özelleştirilecek, asgarî 

ücret vergi dışı bırakılacak; vergi kaçağı mutlaka önlenecek" diyor. 
Sayın milletvekilleri, biz vergi kaçağından vazgeçtik; şu yüzsüzler vardı vergi kaçıranlar 

vardı; bu vergi kaçıranları burada niçin açıklamıyorsunuz, niye açıklayamadınız?! DYP sözcü
sü, "iş kesimi vergi vermiyor" deyince alkışlıyordunuz burada; öyle değil mi efendim, alkışla^ 
madınız mı? Bu iş çevreleri, Genel Başkanınızı seçtirmek için uğraşmadılar mı? Odalar Birliği
nin başındaki zat uğraşmadı mı bu işle? 

İSMAİL KARAKUYU (Kütahya) — Sen de böyle yaparsan!.. Konuşmaları seviyeli yapa
lım lütfen. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ben, Sayın Çiller'in 
hangi sözünün doğru çıkacağını hep merak ediyorum; şaşırdım!.. 

öyle bir duruma geldik ki, Sayın Çiller'in doğum tarihi de karıştı; kütükte başka, mahke
mede başka, kendi deyimiyle başka; yani, hepsi birbirine karıştı!.. 

Amerikan vatandaşı olduğu iddia ediliyor; tarih ve sayı veriliyor; Sayın Çiller cevap veri-' 
yor : "Ben, ABD vatandaşı değilim. Yalnız, çifte vatandaşlığın vatan hainliği gibi gösterilmesi 
ve öyle sunulması yanlış olur." Bu cevaptan, sizin çifte vatandaş olduğunuzu anlıyorum, ben 
çrthsen öyle anlıyorum. 

RİFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) — Sayın Coşkun, bunlar işporta bilgileri! 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Ben öyle anlıyorum efendim. Eğer böyle 

değilse, net konuşsun; eğer böyle ise söyleyin, kurtulun. 
BAŞKAN — Sayın Coşkun, Meclise hitap edin. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Biliyorsunuz, daha önce, Yunanistan'da da, 

bir ABD vatandaşı olan Papandreu Başbakanlık yaptı!.. 
RİFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) — Ne ilgisi var? 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Ama, bakın, enteresan; Sayın Çiller, za

manında, "biz İktidara gelirken maİ beyanında bulunacağız; iktidardan ayrılırken de mal be
yanında buhunacağız; mal beyanı böyle altı ay kala verilmez" diyor; kendi sözü... 

Şimdi, mal beyanı veriyor; Tansu Çiller, seçim öncesi, Sabah Gazetesi başyazarı Güngür 
Mengi'ye açıkladığı mal beyanında anlatıyor : "Halen, 1 yalı, 3 ev, 1 tekne, 280 dönüm arsa 
ve 1 otomobile sahibim" diyor. (DYP sıralarından "Yanlış o bilgiler" sesleri) Efendim, yanlış 
da olabilir, doğru da olabilir. 

Sayın Çiller Bakanlıktan istifa ediyor, Genel Başkanlığa aday oluyor ve gazetede yine bir 
haber çıkıyor : "Yeşilköy'de müstakil ev, Kilyos'ta 30 villa, Kilyos'ta 16 daireli apart otel, Ame
rika'da 1 ev ve 1 daire, Bilkent'te dubleks daire, Bodrum'da Bizim Vadi Milletvekili Kooperati
finde hisse -bunlar doğal, olabilir- işte, arsa ve 4 şirkette şu kadar liralık hisse* Sarıyer'de de 
toplam 197 dönümlük 3 arsa." 
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NABt POYRAZ (Ordu) — Hediyedir o, hediye!.. 
KADtR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Birinin beyan tarihi 28.11.1991, diğerinin 

9 Haziran 1993; onaltı onyedi ayda böyle oluyor; nasıl oluyorsa, bilmiyorum!.. 
Sarıyer'deki arsa deyince, bakın, bir şey daha var... (DYP sıralarından "Ne ilgisi var bun

ların?" sesleri) Efendim, rahatsız olmayın; yanlış varsa, bunlar açıklansın, temizlensin; beyaz 
bir sayfa açılacak, temizlensin bu işler, 

Kilyos sahilinde, parsel numarası 309 olan 29 dönümlük bir arazi var. 1986 yılında Tansu 
ve Özer Çiller, 309 numaralı parseli satın almak istediklerini bildirerek imar durumunu soru
yorlar. Araziye yüzde 5 oranında inşaat yapılabileceği bildiriliyor. Bay ve Bayan Çiller, araziyi 
almaktan vazgeçiyorlar; aradan altı yıl geçiyor ve Tansu Hanım Bakan olduktan altı ay sonra, 
3 Mart 1992 tarihinde, araziyi, özer ve Tansu Çiller, 1 milyar 118 milyon Ura bedelle satın alıyorlar. 

NABt POYRAZ (Ordu) — Hediye arsa. 
BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Coşkun. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) -— Sarıyer Belediyesi tmar Komisyonu topla

narak, ÇiHer'in arazisine imar ıslah planı uygulamasını kabul ediyor. Araziye yapılacak villa
lar için yüzde 25, turistik tesisler için yüzde 35 gibi hayli geniş bir inşaat izni veriyor. 

"Yapılan iş yasaya aykırıdır. Zira, imar ıslah planı, sadece 1985 yılından önce gecekondu-
laşmış alanlara uygulanmaktadır. 309 sayılı parsel üzerinde ise tek bir gecekondu yoktur." Böyle 
bir görüş de var; özet olarak söyledim. 

Bunun üzerine, Nurettin Sözen şöyle bir açıklama yapıyor : "özer ve Tansu Çiller'e ait 
araziye, kanunlara aykırı biçimde imar izni verildiğini müfettişler tespit ettiler." Aynı gün, Sa
yın Tansu Çiller de, "Nurettin Sözen'den memnun değilim" diye beyanet veriyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bosna-Hersek'te 200 bine yakın insan katledilirken, 
yüzbinlerce Müslüman yurtlarından edilirken, Azerbaycan'da Ermeni zulmü bütün şiddetiyle 
sürerken, Ermeniler Türk yurdu Karabağ'ı yutarken, Ermenistan'a buğday verenler, elektrik 
vermek için anlamşa yapamlar; Rusya'nın eski adamları Azerbaycan'da isyan başlatmışken dün 
Elçibey'le beraber miting yapanlar, bugün "Azerbaycan'ın iç meselesidir" deyip seyredenler; 
kan ve can pahasına alınan Kıbrıs'ta "ver, kurtul" politikası uygulayanlar; Türkiye'de bölücü
lüğe karşı birlik siyaseti oluşturamayanlar; millî eğitimde din derslerinin mecburî eğitimden 
çıkartılması tartışılırken, Kur'an kurslarının sekiz yıllık eğitimin dışında kalması yetkili ağız
larca açıklanırken, kültürümüz, adalet sistemimiz, aile yapımız tahrip edilirken, kongre salon
larında "milliyetçiyim, Müslümanlığımdan gurur duyuyorum" demekle, ezandan, bayraktan 
bahsetmekle netice elde edilmez, sadece delegenin oyu alınır. Bunları dille söylemek yetmez; 
bunlar, yürek işi, gönül işidir. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Aileyle ilgili bir konuda, bir şey söyleyip sözlerimi tamamlıyorum. 1994 yılı, Aile Yılı. Bir 
sözcünüz özürlülerden ve aileden de biraz bahsettiği için şunları ilave etmek istiyorum ; Aile 
bakanlığı kurulmasıyla ilgili teklifi, birinci imza sahibi de bu kardeşimiz olmak üzere, birbu-
çuk yıl önce Anavatan Partisi olarak verdik; bu teklifimiz hâlâ görüşülmedi. Şimdiki Hükü
met Programında aileyle ilgili bazı şeyler de var. Biz, Aile Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulma
sını, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün bu bakanlık altında toplanmasını sağ
layan ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Yaş
lılar Genel Müdürlüğü ve Engelliler Genel Müdürlüğü olmak üzere, genel müdürlükleri de 
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ana hatlarıyla kapsayan bir teklif verdik. Hükümet Programında aileyle ilgili güzel bir iki söz 
var; inşallah bunlar ele alınır. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, yavaş yavaş toparlayın. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Efendim, ben Sayın Başbakanımıza bir şey sormak istiyorum; bilgisi var mı, yok mu, onu 

da bilmiyorum : Selimpaşa'da -kendi seçim bölgeleri- bir devlet hastanesi var; bunun temeli 
iki yıl önce atıldı; yirmi aydır bir çivi çakılmadı bu hastaneye; bundan haberleri var mı, yok 
mu bilemiyorum. 

Bakanlığı döneminde Anadolu'da 10 tane vilayet gezdi mi? Büriu merak ediyorum. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Kahve muhabbeti bunlar Ramazan Bey; hiç ya

kışmıyor! ' . 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — Sözlerimi şöyle bitiriyorum : Program ace

le olarak mı yapıldı, onu da takdirlerinize arz eder; Boğazdaki villanızdan denizi seyrederken, 
Anadolu Kavağı ile Anadolu'yu karıştırmamanızı temenni eder; Cenabı Allah'tan, yüce mille
timize yardımcı olmasını dilerim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkun. 
Söz sırası, Sayın Azimet Köylüoğlu'nda. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 15 dakikadır. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Profesör 

Doktor Tansu Çiller başkanlığında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Programı üze
rinde kişisel görüşlerimi Yüce Heyetinize arz etmeden önce, Yüce Meclisin Sayın Başkanını, 
değerli milletvekillerini saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

Şu anda televizyonlarının başında bizi dinleyen, güzel ülkemin güzel insanlarının hepsini, 
yüce ulusumun bu kürsüsünden selamlamaktan da onur duyduğumu belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün Sivas'ta devam etmekte olan Pir Sultan Abdal 
kültür etkinliklerine yazar Aziz Nesin'in katılmasını bahane eden 500-600 kişilik bir grup şeri
atçı militanın çıkardığı olaylar sonunda yaşamlarını yitiren 35 insanımıza Allah'tan rahmet di
liyorum, yaralı 60 yurttaşımıza da acil şifalar diliyorum. 

Ayrıca, dün gece Dargeçit'te 16 erimizin teröristlerce şehit edilmesine üzüldüğümü belirt
mek istiyorum; kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. 

Bu acı olaylar nedeniyle Sivaslı henşerilerime ve yüce ulusumuza geçmiş olsun diyor, acı
larını yürekten paylaşıyorum. 

Türkiye'ye, şeriata dayalı bir düzeni getirmek istediklerini sloganlarıyla haykıran militan
ların, Sivas'ta yaptıkları şiddet olaylarını tasvip etmemiz mümkün değildir. Fikirlere ancak fi
kirle cevap verilmesi gerektiğine, şiddete başvurmanın çağdışı olduğuna inanıyoruz, Sivas'ta 
cereyan eden olayların bir Alevî-Sünnî çatışmasına dönüşmemesini ve halkımın olaylara katıl
mamasını, insanlarımızın engin sağduyusuna bağlıyorum. Değerli hemşerilerimizi sükûnete davet 
ediyor, tahriklere kapılmamalarını rica ediyorum. Hemşerilerirriizin Sivas'a ve Sivaslıya yakı
şan bir olgunluk ve sorumluluk bilinci içinde hareket edeceklerine, ulusal çıkarlarımızı gözete
ceklerine ve var olan kardeşlik ve hemşerilik duygularını yükselteceklerine inanıyorum. 
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Bugün, kavga günü değildir; gün, kardeşlik günüdür; gün, dostluk günüdür; gün, sevgi 
günüdür. İnanıyorum ve biliyorum ki, Sivas'ın ve Türkiye'nin alternatifi yoktur. Sivas bizim-
dir, Türkiye bizimdir, hepimizindir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şu anda Sivas'ta sükûnet devam etmektedir. Acil önlemler alınmasını ve suçluların en kı
sa zamanda Türk adaletine teslim edilmesini Hükümetimizden bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin -ülkemin bugün en büyük sorunu, en 
önemli sorunu, güneydoğu ve terör sorunudur. Türkiye'nin dağlarında, ovalarında, kentlerin
de oluk oluk kan akıyor. Türkiye bir kan gölü haline gelmiştir. Türkiye'nin doğusu, güneydo
ğusu kanamaktadır. Türkiye'nin güneydoğusu, oksijensizlikten yaşanamayacak bir hale gel
miştir. Akan kanlar durdurulmalıdır. Konuşan silahlar susturulmalıdır. Anaların, gelinlerin, 
yavukluların gözyaşları dinmelidir. 

Bin yıldır beraber yaşamış, tarih yapmış, tarih yaşamış; Yemen'de, Çanakkale'de, Dumlu-
pınar'da beraber omuz omuza savaşmış; Türkiye Cumhuriyeti Devletini beraber kurmuş; ka
derde, kıvançta, tasada ortak olmuş; beraber gülmüş, beraber ağlamış, birbirinden kız almış, 
kız vermiş insanların torunlarıyız. Bu nedenlerle, bin yıllık tarihsel kardeşliğimizi kimse boza
maz. Bu nedenlerle, artık acı, ıstırap, kan ve gözyaşı istemiyoruz; yetim çocuklar, dul kadınlar 
istemiyoruz; ülkemin dağlannda, kentlerinde, yollarında ceset istemiyoruz; can ve mal güven
liği, yaşam hakkı istiyoruz. Elbette, bu karanlık günler bitecektir. Gece ne kadar karanlık olur
sa olsun, arkasından şafak sökecektir. Türkiye, daha mutlu günler görecektir. Türkiye halkı, 
daha iyi şeylere layıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; doğu, güneydoğu ve terör sorunu; artık güneydoğu 
sorunu olmaktan çıkıp, bir Türkiye sorunu haline gelmiştir. Kürt sorunu, yalnız Hükümetin 
ve devletin sorunu değildir; Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan herkesin sorunu haline gelmiştir. 
Kürt sorunu, Kuzey Irak'ta doğan iktidar boşluğundan beslenen bir sorundur ve yalnız Türk
lerle veya yalnız Kürtlerle ilgili bir sorun değildir. Batılı ulusların kendi çıkarları acısından yön
lendirilmeye çalışılan çokuluslu desteklerle evrensel boyutlara ulaşmış, emperyalist siyasetlerle 
yönlendirilen çok yönlü ve çok boyutlu bir sorundur. Bu nedenle, doğu, güneydoğu ve terör 
sorununun çözümü, Diyarbakır'da Şırnak'ta, Mardin'de değildir. Doğu ve güneydoğu soru
nunun uzantıları, Washington'da, Paris'te, Londra'da,- Berlin'de, Şam'da ve Bağdat'tadır. 

Doğu ve güneydoğu sorununun çözümünde ilk adım, emperyalist ülkelerin ve komşu ül
kelerin ellerini çekmeleri için gerekli politikalar üretilmesi ve yaşama geçirilmesidir. 

Doğu ve güneydoğudaki sorun, yoksulluk, topraksızlık, işsizlik, ihmal ve umutsuzluktan 
kaynaklanan bir yabancılaşmadır. Çözümü, adil bir paylaşmaya dayalı, demokratik, çoğulcu 
bir toplumsal yapı ve yönetim anlayışının içinde aranmalıdır. 

Bugün doğu sorunu, "vur-kurtul" ile; doğu ve güneydoğu sorunu, "ver-kurtul" ile çö
zümlenemez. Türkiye'nin misakımillî hudutları küçültülemez. (SHP, DYP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) . 

Kürt sorununun çözümü, PKK, doğu, güneydoğu ve terör sorununun çözümünü de bera
berinde getirecektir. Doğu, güneydoğu ve terör sorununun çözümü, demokraside, insan hak
larında, kalkınmada ve sevgide aranmalıdır. 

Sayın Başkan» değerli milletvekilleri; Türkiye'de terör, enflasyon ve yaşam pahalılığından 
sonra en önemli sorun işsizliktir, işsizlik, hem dünyada hem de ülkemizde büyük bir sorun 
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olmaya devam ediyor. Bugün sadece OECD ülkelerinde 34 milyon işsiz bulunmaktadır. Ülke
mizde işsiz insan sayısı 5 milyon civarındadır. Gizli işsizlerle birlikte işsiz sayımız 9 milyona 
çıkmaktadır. Bugün Türkiye'de her evde en az bir genç kız veya olan çocuğu işsiz bulunmakta
dır. Aileler ve genç insanlar, işsizlik nedeniyle bunalım içinde yaşamalarını sürdürmektedirler. 
Bu, bir işkencedir. Bu, en büyük bir haksızlıktır. Cebinde harçlığı olmayan, işi olmadığı için 
yuva kuramayan, toplum içine çıkamayan genç insanlar, bizim ınsanlanmızdır. Türkiye BUyük 
Millet Meclisi ve milletvekilleri, işsizlerin baskısı altındadır. Son bir yılda iş için Türkiye Bü
yük Millet Meclisine gelen işsiz insan sayısının 1 milyon 100 bin civarında olduğu ifade edil
mektedir. Sadece bana, bu dönemde, yirmi ay içerisinde iş istemek içing elen insan sayısı 37 
bin kişidir. İşsizlik, dünya ve Türkiye'nin üzerinde bir kara bulut gibv dolaşmaktadır. İşsizlik 
dipsiz bir kara kuyu gibi insanları içine çekmekte, dünyadaki hükümetler ise çözümde zorlan
maktadır. Bizler ne yapıp yapıp Türkiye'deki işsizler ordusuna iş vermek ve ekmek vermekzo-
rundayız. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Hükümetin aleyhinde konuşma Azimet, ayıp 
oluyor!.. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maaşlarıyla 
on gün geçinemeyen memur; Bağ-Kur ve işçi emeklileri; grevli, toplusözleşmeli sendikal haklar' 
için Anadolu'nun dört bir yanında yollara düşmüş olan memurlar; yol, su, sağlıkevi, otomatik 
telefon santralı isteyen köylüler; çocuklarına daha iyi bir eğitim, hastalarının bakılması için 
daha iyi bir sağlık hizmeti bekleyen insanlarımız; üniversiteye giremeyen yüzbinlerce genç insa
nımız; umutla, gözlerini bu Meclise ve bu Hükümete çevirmişlerdir, "yaşam sıkıntısı içinde olan 
memurlar, emekliler, dul ve yetimler ilan edeceğiniz katsayı artışını dört gözle bekliyorlar/Sa
yın Başbakanım, beklentileri, en azından yüzde 35 mertebesinde maaş artışıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ırkçı saldırılar, nedeniyle can ve mal güvenliği olma
yan Almanya'daki yurttaşlarımızın, Bosna-Hersek'te soykırımına uğrayan milyonlarca Müs
lüman kardeşlerimizin, Karabağ'daki Ermeni vahşetinin altında ezilen Azeriler, Yüce Meclisin 
ve Hükümetimizin kararlarını umutla bekliyorlar. Bu insanların umutlarının canlı tutulacağı
na, bu sorunların çözülmesi için Hükümetimizin gereken katkıyı yapacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Milletler Genci Sekre
teri yanlı davranıyor. Kıbrıs, Türkiye'nin ön bahçesidir. Şehit kanıyla alınmış Maraş'ı kimseye 
veremeyiz. Kimin malını kime veriyoruz? ("Baravo" sesleri, alkışlar) 

Kuzey Kıbrıs halkıyla Türkiye halkının onaylamadığı bir çözümü kimse bize dayatamaz. 
Kimin malını Ruma veriyoruz? Ne yaparlar bize ve Kıbrıs'a? Harp mi açarlar bunlar? Buraları 
işgal mi edecekler? Yeni bir Körfez bunalımı mı yaratacaklar? Bu mümkün değildir. Burası 
ne Irak'tır ne de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinin başında birer Saddam vardır. 

Bugün dünyada federasyonlar yürümüyor; Yugoslavya'da yürümedi, Rusya'da yürümedi, 
Kıbrıs'ta da yürümez. Kimseden çekinmeden, açıkça söylüyoruz : Artık, Türkiye Cumhuriye
tinin Kıbrıs politikasında temel bir değişiklik yapma zamanının geldiğini ve geçmekte olduğu
nu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, 5 dakikanız kalmıştır. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Kıbrıs'ta federasyondan vaz geçilmelidir. (Alkışlar) 

. M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — İnönü'ye söyle!.. 
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AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Kıbrıs'ta bugünkü iki devletin mevcudiyetini ka
bul etmeken başka çözüm yoktur. Bu çözümü dünyaya ilan etmede ve savunmada, Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti Hükümetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini tarihî göreve davet 
ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet Protokolünün ekinde, yatırımların hızlan
dırılacağı, yeni il ve ilçelerin kurulmasına hız verileceği belirtilmektedir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Yeni iller yok... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Ben, Hükmetimizin bu çalışmaları esnasında, Si

vas'ın Divriği ve Suşehri İlçelerinin il yapılmasını; Kangal'ın Çetinkaya ve Alacahan, Şarkış
la'nın Deliilyas ve Gemerek-in Sızır Beldesinin ilçe yapılmasını; Gürün, Kangal ve Zara sanayi 
sitelerinin ve Sivas Organize Sanayi bölgesinin yapılmasını; Gemerek Barajının, Ulaş-Karacalar 
sulamasanın, Kangal-Eymir göletinin, Hafik, özen ve Pusat Barajlarının yapılmasını; Yıldıze
li, Şarkışla, Divriği devlet hastanelerinin hizmete açılmasını; yeni ilçe olan Doğanşar, Ulaş, 
Gölova, Akıncılar ve Altınyayla'da devlet örgütlenmesinin tamamlanmasını; Sivas'ın kal kan
mada öncelikli iller arasına alınmasını; Koyulhisar İlçemizde bir orman ürünleri sanayi fabri
kasının yapılmasını; Cumhuriyet Üniversitemizde bir konservatuvar bölümüyle mimarlık, diş
çilik ve veteriner fakültelerinin açılmasını Sivaslı hemşerilerim adına Hükümetimizden talep 
ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insanoğlunun dünyada altı milyar yıl süren yaşam 
süreci iki önemli aşamadan geçti. Şimdi ise insanlık, üçüncü aşamanın başlangıcım oluşturan 
tarihsel bir dönüm noktasında bulunuyor. İnsanlığı göçebelikten kurtaran, insanlığın yerleşik 
bir yaşam sürmesi için toprağa tohumu ilk atan insan, dünyanın en ilerici, en devrimci insanı idi. 

On bin yıl süren birinci devrimden veya Amerikalı yazar Alvin Toffler'in deyimiyle birinci 
dalgada, birinci şokta yani, tarım toplumunda en önemli değer topraktı. Buhar makinesinin 
keşfiyle başlayan ve ikiyüzelli yıl süren ikinci devrimden, ikinci dalgadan sonra veya sanayi 
devrimi diye adlandırdığımız sanayi toplumunda toprağın yerini fabrikalar aldı; sanayi devri
minde en büyük değer fabrikalardı. 1950'lerde başlayan, halen içinde yaşadığımız dönemi de 
içeren dönemde üçüncü devrim, Alvin Toffler'in deyimiyle üçüncü dalga veya uzay çağı, med
ya çağı, elektronik çağ diye adlandırdığımız sanayi ötesi devrimde, en büyük değer bilgidir. 
Dünyadaki son bilimsel gelişmeler, bilgisayar teknolojisi ve gen mühendisliğindeki gelişmeler 
sonunda dünyada bir altüst oluş yaşanıyor. Bu hızlı evrensel kabuk değişimi sonunda, Rusya'
da komünizm, Amerika'da kapitalizm çöktü, yeni siyasal ve kültürel coğrafyalar ortaya çıktı; 
komünizm eskidi, kapitalizm eskidi. Adam Smith eskidi, Amerika eskidi, Rusya eskidi, dünya 
eskidi; toprak eskidi, fabrikalar eskidi, teknolojiler eskidi. 

\ BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, zamanınız doldu; toparlanımızı rica ediyorum. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bugün topraktan da, fabrikalardan da daha değerli olan bilgi ve yüksek teknolojiyi eline 

geçiren ülkeler, çağın efendileri olacaklardır. Türkiye'ye de yakışan, çağın efendiliğidir. Biz, 
Hükümetimizden, eğitim sistemimizde köklü değişiklikler yaparak Türkiye'yi bilgi çağına ha
zırlamasını bekliyoruz. Gelin, hep birlikte Türkiye'yi çağın efendisi yapalım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyor ve inanıyoruz ki, Türkiye, açık bir tarih mü
zesi ve bir uygarlık beşiğidir. Havva Ana bu beşikte sallandı. Havva Ana'dan daha yaşlı olan 
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Anadolu'da Yunus Emre'nin sevecenliği ve hoşgörüsü hâkim olacaktır. Anadolu'ya yakışan 
da budur. Bu sevgi ve hoşgörü ortamını kimseye bozdurmayacağız. Çünkü, yediveren gül Ana
dolu'da, Türkiye'de yaşayan tüm insanlar devletin tekliğiyle ülkenin bütünlüğüyle, ulusun bir
liğiyle, halkın kardeşliğiyle onur duyuyorlar. Çünkü, Büyük Atatürk ve tsmet İnönü'lerin kur
duğu, Akdenizde bir kısrak başı gibi uzanan Anadolu dik dörtgeninde, Türkiye'de, onurla do
ğulur, onurla yaşanılır, onurla ölünür. 

Bu duygularla, Yüce Meclisin Sayın Başkanına, çok değerli milletvekillerine ve televiz
yonlarının başında bizi izleyen tüm insanlarımıza saygılar sunuyorum. 

Hükümet Programının, yüce ulusumuza nayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; beni dinlediği
niz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu, sağ olun. 
Sayın Başbakan söz istemiştir. 
Buyurunuz Sayın Başbakan. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar; SHP sı

ralarından alkışlar) 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin çok de

ğerli üyelerini ve saatlerdir, bizi sevdikleri için, bize umutlarını bağladıkları için ve Meclise saygı 
ve güven duydukları için bizi dinleyen aziz vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum; 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Demokrasiyi demokrasi yapan, hiç kuşkusuz iktidarın kendisi değildir. İktidar, aşiretler
de bile vardır. Demokrasiyi demokrasi yapan, muhalefetin ta kendisidir ve çoksesliliğidir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Hoşnutsunuz yani bizden!.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Dolayısıyla, bugün Mecliste konuşmuş olan 

bütün parti liderlerimize ve grup sözcülerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. 
Hepsinin görüşlerinden faydalanacağımızı ve ilginin ötesinde, bilgilerinden faydalanmak 

için dinlediğimizi ayrıca ifade etmek isterim. (ANAP, RP ve CHP sıralarından "Nerede dinle
din? Sabah burada yoktun" sesleri gürültüler) 

BAŞKAN "— Arkadaşlar, dinleyelim Sayın Başbakanı. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Değerli milletvekilleri, dün akşam, hepimi

zin içini yaralayan çok üzücü olaylara Sivas'ta tanık olduk. 
Bu olayların hemen ardından İçişleri Bakanımız buraya gitmişler, bütün güvenlik güçleri

miz orada yerini almışlar, saat 24.00'te Bakanlar Kurulumuz iki saat süren bir toplantı yapmış 
ve ertesi sabah erkenden, Genel Kurmay Başkanımız ve onunla birlikte Sayın Başbakan Yar
dımcımız, Sağlık Bakanımız ye Savunma Bakanımız buraya gitmişlerdir. 

Bunlardan aldığımız bilgiler, bugün itibariyle, 35 çok değerli vatandaşımızın burada ha
yatlarını kaybettiklerini göstermektedir. 

Bu, içimizde bir acıdır. Sadece onlara Allah'tan rahmet dilemiyorum, sadece ailelerine 
baş sağlığı dilemiyorum ve sadece Sivaslılara değil, bütün milletimize, "başınız sağolsun" 
diyorum. 

Bu çerçevede şunu da ifade etmek istiyorum : Bunun üzerine, araştırmasıyla ve devlet gü
cüyle, Türkiyemizin neresinde olursa olsun, her zaman büyük bir kararlılıkla gidilecektir. 

Bugün aldığımız bilgilerden, bu otelin yanmasında ve bu çok değerli vatandaşlarımızın ha
yatlarını kaybetmesinde, yakalanan bir sanık vardır. Bu, otelin sahiplerinden ve ortaklarından 
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bir tanesidir, tik göstergeler, bu ortağın kendisinin otelini başka nedenlerden yakmak isteği içinde 
olduğunu göstermektedir. 

Elbette, bu, burada kesilmiş bir olay olmayacaktır; bunun üstüne ve bu bilgilerin üzerine 
ve bu incelemelerin üzerine gidilecektir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

TEMEL GÜNDOÖDU (İstanbul) — Hadise açıklığa kavuşmadan böyle laf söylenmez! 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bugün orada bir müfettişler heyeti vardır. 

Bugün orada, valimizin yanında, yine valimize yardımcı olacak... (ANAP sıralarından gürültüler) 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Hangi vali?.. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan devlet adına bilgi veriyor; dinleyiniz, Diğer 

taraf sizi dinledi. Lütfen... • ' • . . ' • * ' ' * 
Devam edin Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Merkez valilerimiz vardır ve bugün orada 

sokaklarımızda, daha sevindirici olan, sükûnet vardır. 
Değerli Meclisimizin üyeleri, sizlere bununla ilgili çok önemli bazı şeyleri söylemek istiyo

rum; hepimizin dinlemesinde, hepimizin yeniden değerlendirmesinde çok önemli olduğunu zan
nettiğim birtakım gelişmeleri sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. 

Değerli Meclis üyeleri, bu Meclisin önünde bugün bir tarihî sorumluluk vardır. Tarihi ta
şımaya talip olan her Meclisin önündekinden belki daha fazlası, bugün bu Meclisin önünde 
vardır. Bu sorumluluk, bugün Türkiyemizin artmış olan sorunlarından gelmektedir sadece; bu
nun da ötesinde, çok önemli, dünyamızın sancılı bir coğrafî bölgesinde yaşayan Türkiyemizin 
içinde olduğu değişim ihtiyacına cevap verecek toplumun zaman zaman önümüze koyduğu dep
remlerden ortaya çıkmaktadır. Bugün Türkiye'nin önünde çok önemli sorunlar vardır. 

Bu sorunların üstesinden gelebilmek için, bu sorumluluğu idrak edebilmek için, bu tarihî 
sorumluluğu Ve beraberinde onuru taşıyabilmek için, yeniden önümüze alacağımız tek bir şey 
vardır; o da şudur; Evet, Türk toplumu bugün yeniden bütün değerlerini ve bütün inançlarını 
göz önünden geçirmek durumundadır. Çünkü, bu çözümler, bizim inançlarımızda vardır. 

* 
Bu çözümler, niçin bizim inançlarımızda vardır? Çünkü biz, insan yaşamını, en öncelikli 

hak olarak benimsemişizdir. İnsan yaşamının önünde hiçbir hak yoktur. 
Yine bunun önünde bir başka olay daha vardır : İnsan yaşamının da önünde, hepimiz 

için kutsal olan bir başka olay, inanç ve fikir özgürlüğüdür. (ANAP Sıralarından "Bakanlar 
dinlemiyor" sesleri) 

MUSATFA PARLAK (Rize) — Bakanlar Kuruluna bakın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın bakanlar, lütfen yerinize oturun. 
Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar, takip ediyorum; merak etmeyin, merak etmeyin... 
Sayın Başbakan, devam ediniz. (ANAP sıralarından gürültüler) * 
Başbakanı dinleyelim; önemli şeyler söylüyor; dinleyelim lütfen. 
TEMEL GÜNDOÖDU (İstanbul) — Oteli sahibi mi yaktı acaba?! 
BAŞKAN -r- Efendim, dinleyelim; ilk bilgileri verdi. 

s BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Çok değerli milletvekilleri, eğer dinlerse
niz, hepsinin cevabını yavaş yavaş söyleyebilme imkânım ve sizin de duyabilme imkânınız ola
caktır; bu demokratik sabrı hepimizin gösterme gereği vardır. 
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Şu anda çok açıkça ifade ediyorum ki, bu değerlerimizin içinde, insanın yaşama hakkı, 
öncelikli bir hakkıdır. Bu hakkın önüne geçebilecek hiçbir inanç ve fikir yoktur, tnanç ve fikir 
özgürlüğü birbirlerinden de bağımsız olarak ele alınamaz, tşte, Türkiye'nin geleneklerinde bu 
inanç özgürlüğü vardır. Bu inanç özgürlüğüyle fikir özgürlüğüne, Türkiye'de hiçbir biçimde 
helal düşmeyecektir, gölge düşmeyecektir; devlet bunun için gerekli her şeyi yapacaktır. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Helal değil halel! 
SEÇUK MARUFLU (İstanbul) — Halel... 
BAŞKAN — Dinleyelim... Arkadaşlar, en azından bir dinleyelim; sonra her zaman bu ko

nuları konuşacağız. Sayın Başbakan önemli bir şey açıklıyor. 
Sayın Başbakan, buyrun devam, edin; devletimizle ilgili bir bilgidir, buyurun. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Bakanlar dinlemiyor Başbakanı, 
BAŞKAN — Dinleyin arkadaşlar. * 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Çok değerli milletvekilleri, bu ortamda siz-

lere gunu da ifade etmek istiyorum : Bu inançlar içinde, Türkiye halkının inançları önde gelir; 
emo, bir başka olay daha vardır; o da, laik Türkiye'nin daima savunculuğunun yapılmasının 
dsttnde, devletin, inanç özgürlüğünden bağımsız olması konuşundur; yani, devlet inanç özgür
lüğünden bağımsızdır. 

MUZAFFER ARICI (Denizli) — Bakanlar dinlemiyor Başbakanı. 
BAŞKAN — Sayın Tayan, yerinize oturun. 
Buyurun Sayın Başbakan. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanı dinlemek hepimizin görevidir. Sayın Başbakan bü

tün tenkitlere cevap veriyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Buyurun, herkes yerine otursun. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Neden bu rahatsızlık?.. Bu rahatsızlığın bir , 

nedeni olsa gerek! ^ 
BAŞKAN — Sayın Çiller, siz devam edin. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu rahatsızlığın arkasında, acaba, bugün 

bu Koalisyon Hükümetinin almış olduğu beğeni ve halkın, arkasına almış olduğu ümit mi var 
acaba? (DYP sıralarından alkışlar) Onun için mi acaba, bir türlü konuşturulmak istenmez? 

BAŞKAN — Hayır, konuşacaksınız Sayın Başbakan; bu Meclis sizi dinleyecektir. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul)—Oteli sahibi mi yaktı; yoksa, başka birisi mi yaktı? 

Onu öğrenmek istiyoruz. </ , . 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Şunu açıkça ifade ediyoruz ki; Türkiye'nin 

neresinde olursa olsun, ne nedenle, olursa olsun, devlet, hukukuyla ve bütün gücüyle daima 
orada olacaktır. Bu konu, layıkıyla ve etraflıca incelenecek ve hukuk devleti içerisinde bir yan
dan inanç özgürlüğüne saygı görülürken, diğer yandan da inanç özgürlüğünden bağımsızlığı 
ifade eden laik bir Türkiye anlayışı, Türk kamuoyunun önünde değil, dünya kamuoyu önünde 
Türkiye'nin yerini almasında önemli bir rol oynayacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Ancak, Türkiye'nin bugün bundan çıkardığı bir başka sevindirici ders vardır; o da şudur 
!: Türkiye'de bu olay hiçbir biçimde sokakları aleve vermemiş, bir tarihî çatışma kapsamında 
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ele alınmamış ve hiçbir mezhep kavgası veya inançları farklı olan insanların kavgası haline dön
memiştir. Çünkü, Türk Halkının bilincinde, beraber yaşamanın şuuru vardır. Bu şuuru, biz, 
sadece kendi inançlarımızın kaynağı olarak almıyoruz, aynı zamanda çözümlerimizin kuvveti 
olarak da alıyoruz. Dolayısıyla, bütün bu çözümler, Türk toplumunun kendi değerlerinde, kendi 
birliğinde ve kendi inanç özgürlüğünde vardır ve devlet, bunun daima koruyucusu olacaktır. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) • ' ' • ' • * 

Ancak, Türkiye'nin önündeki önemli olay bu değildir; Türkiye'nin önemli olayı, hiç kuş
kusuz, tırmanan terör olayıdır ve güneydoğudaki olaylardır. Burada bir kez daha çok açıkça 
ifade etmek istiyorum : Bin yıllık Türk tarihinde, Türkiye'de ilk defa, bir kadın Başbakan ol
maktadır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Açıkça ifade ediyorum : Bu terörle olan mücadelede devletin kararlılığını ve yumruğumu
zu her zaman indireceğiz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Burada çıkacak ses, dev
letin önüne hiçbir şeyin geçemeyeceği sesidir, işte bu, erkeklik sesi değil, ama, cesaret sesidir, 
inanç sesidir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN—Dinleyin... Dinleyelim arkadaşlar. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Hodri meydan mı demek istiyorsunuz? Şu otel me

selesi aydınlığa kavuşsun; Van'daki otel mi, Sivas'taki otel mi?! 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Başbakanın sözünü kesmeyin. Demin Sayın Yılmaz'ın ko
nuşmasını temin için gayret gösterdik ve muvaffak olduk; bırakın, Sayın Çiller de konuşsun. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Biz hiçbir şeyde yarıdan kaçmadık; daha 
görülmedi böyle bir şey; biz hiç yarıdan kaçmadık. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Burada masaya vurarak meseleler çözülmez. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, ceza vermek zorunda kalacağım; oturun... On saattir, 

muhalefet, tenkitlerini yaptı... 
Devam edin Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Meclisimizin önünde bir yandan terör, di

ğer yandan toplumumuzun değişmesinden doğan, zaman zaman değişik yörelerde çıkan dep
remler varken, Meclisimizden ve özellikle parti liderlerimizden gelen birtakım soruları da ce
vaplandırma durumunda kaldık. Bunun elbette bir görevi var; ancak,, bu cevaplan verirken, 
bu suallerin, bu önümüzdeki meselelerle ne kadar az bağdaştığı ve ne kadar fazla çözüm üret
meden, sadece bir muhalefet yapma sevincini yaşadığını ifade etmek istiyorum. Biz, bu sevin
ce saygılı biçimde, sual ne olursa olsun, cevaplamayı görev biliyoruz. Ancak, cevapların, Türk 
halkının gündeminde olup olmaması suallerle bağımlıdır ve bu sualler Meclisimizin gündemi
ni eğer halktan koparıyorsa, bunun sorumlusu elbette biz olamayız. 

Sayın Hocamız konuşmalarına başlarken buyurdular ki -Sayın Hocamız elbette Erbakan 
Hociamız- Amerika'nın... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Siz burada yoktunuz. 
BAŞKAN — Not almış olabilir efendim, dinleyin. Hükümet buradaydı, cevap verecek, 

not alınmıştır. 
Buyurun, devam edin efendim. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu sual soruldu mu efendim? 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — "Aldığım nota göre" derse olur. 
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BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Başbakan 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Sayın Hoca buyurdular ki, bendeniz bir Ame

rikan vatandaşıymışım!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Öyle demedi. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — ...Eğer böyle bir belge varsa -ben diyorum 

ki yok- ve ortaya çıkarmıyorlarsa, bunu söylemeye devam ediyorlarsa, Nasrettin Hoca'nın fık
ralarından daha komik olur, olay. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Aydınltk'ta birtakım şeyler var. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Halk, artık Nasrettin Hoca fıkraları istemi

yor. Halk, gerçek hocalar istiyor; o hocalara onun için böyle itibar ediyor. 
Açıkça ifade ediyorum, eğer bir tek kişi varsa -ki böyle bir şeyi söyleyenin bu belgeyi getir

me yükümlülüğü de vardır- eğer öyle bir şeyi gösteremiyorsa, halkın önünde doğru söyleme-
yen lider konumuna düşer. (DYP sıralarından "Sahtekâr" sesleri, alkışlar) 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Belgeyi siz sunun. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Siz getirin. 

f 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Dışarıda uzunca süre yaşayanlara böyle haklar 
verilir. Ancak, tekrar ifade ediyorum, ne benim, ne eşimin hiçbir biçimde, hiçbir yerde Ameri
kan vatandaşlığı yoktur. Bunu söylemeye devam eden bunu ispat etmekle yükümlüdür ve sa
dece öyle de değildir; bu Meclis abesle iştigal edemez; çünkü, halkın gündeminde çözüm var
dır, bunları bir an önce çözme durumu vardır. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Değil misiniz yani?.. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Tekzip edin. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Tekrar söylüyorum... 
Bir başka yerde deniyor ki, "Eğer özelleştirme olursa, özelleştirmeden sonra birtakım fi

yatlar artar; hele hele yap-işlet-devret modeliyle fiyatlar artacaktır." 
Evet, bizim Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa yap-işler-devret mode

lini başlatan ve bu modeli uygulayan Hükümet olmuştur. (ANAP sıralarından "Ooo.." sesle- ' 
ri, gürültüler) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bırakalım efendim, bırakalım. Kapkaç derler bunun 
adına. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, sakin olun... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk büyük 

proje, Birecik Barajıdır... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, dinleyelim. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — ...Doğrusunu söyleyelim. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Kahveci'nin kemikleri sızlıyor! 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, dinleyelim. (ANAP sıralarından gürültüler) Dinleyin 

lütfen... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Yap-işlet-devret modeliyle yapılmış olan Mar

mara Ereglisi Dogalgaz Santralının ortalama elektrik satış fiyatı, TEK'in ortalama satış fiyatı
na nazaran üçtebir oranında daha ucuzdur. Dolayısıyla, yap-işlet-devret modeli, fiyatları yük
seltmez, daha uzun vadeli kaynağı bulup memleketin hizmetine sunar. Bunu, Sayın Hocamı
zın bilgilerine sunuyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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TEMEL GÜNDOĞDU (îstanbul) — Onu da mı siz yaptınız?! 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan çok nazik bir ifadeyle konuşuyor; sisle

rin de centilmence dinlemenizi istiyorum. 
Buyurunuz Sayın,Başbakan. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Başbakan o zaman Amerika'daydı. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Yap-lşlet-Devret Kanununu değiştirmek bi

le bize düştü. Bütün bunlar, Birecik Barajıyla beraber ilk büyük projedir. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Öyle bir kanun var mıydı? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu yöntemi kullanmaya da devam edeceğiz. 

Eğer öyleyse, zaten memnuniyetimiz paylaşılıyor demektir; mesele yok. 
Bir başka sual var; Sayın Baykal bir sual sormuşlar ve diyorlar ki, "PTT'nin özelleştiril

mesi acaba hangi yöntemle olacak ve kimler bundan faydalanacak ve işçilere ne olacak?.." 
Şimdi açıkça ifade ediyorum : Biz, özelleştirme konusunda daima işçilerimizin yanında 

olacağımızı söyledik ve PTT'nin kaynaklarını, yeni yatırım kaynaklarını bulacak olan yine bu 
formül içinde ortaya çıkaracağımız yabancı sermayedir. Aksi takdirde, burada çok büyük bir 
yükümlülüğün altına gireriz, Türk halkı bunun altından kalkamaz. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Kime satacağınız belli değil. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Buradaki bütün işçilerimizin arkasında ola

cağız. Dışarıdan yeni yatırım kaynaklarını bularak, dış piyasalarda entegre olarak, oradaki iç-
' çilerin de yararına, Türk halkının da daha ucuz kullanmasına yönelik; ama hiçbir biçimde orada 

yönetimi bir yabancı sermayeye bırakmadan, yönetimin Türkiye'de ve Türk Milletinde olması 
! kaydıyla yapılacak bir şeydir. 

Bütün bunlardan, hiçbir şey anlaşılmamış olduğu açıktır. Biz bunu yaparız, Sayın Baykal 
da, PTT'nin servislerini daha ucuz olarak kullanırlar. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Thatcher'in oğluna mı yaptıracaksınız? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — ' 'Bağ-Kur prim borçlan" dediler,' 'Maliye 

Bakanı buna bir baksın" dediler. . 
Tabiî ki bu, Maliye'nin işi değil. Sayın Baykal lider olarak, Hükümetin işleyişini daha iyi 

incelerler diye düşünüyorum. 
Bağ-Kur prim borçlarına ilişkin yeni bir genelge yayımlanmıştır. Bu genelgeyle ortaya çı

kan durum, Bağ-kur prim borçlarının yüzde 3 kesintilerin içerisinde olacağı; ancak, eğer borç 
yoksa, bunun olmayacağı şeklindedir. Ayrıca, yeni Hükümetimiz bunu ele almış ve tekrar bu 
konuya bakmak durumunda olmuştur; gerekli düzeltmeler bundan sonra da devam edecektir. 
Biz sadece... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — O, genelge değil; tebliğ. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sayın Başkan, ifadeler yanlış kullanılmasın; bunlar 

zabıtlara geçiyor. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Sayın Baykal, hep çok gergin bir üslûp içe

risinde suallerini sorageldi. Tabiî, bizim bu üslûba beğeni göstermemiz mümkün değil; çünkü, 
halkın kendisi bu gerginlikten yana değil, dolayısıyla, Meclisin gerginliğinden yana da olamaz.. 

. "Çekici Güç'ü uzatıyorsunuz; bundan Azerbaycan..." (ANAP ve RP sıralarından gülü-
meler, alkışlar) 

{ ' ' • • • • 
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YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — "Çekici Güç" değil, "Çekiç Güç" 
BAŞKAN — Efendim, dinleyiniz, açıklıyor. 
Sayın Seçkiner, sizin bir, "ilk" hatıranız var mı? Başbakan bir ilk konuşma yapıyor; o 

"ilk"e saygı duyalım ve dinleyelim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Zaten bakanken de fazla konuşmazdı!.. (ANAP sı

ralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyiniz, Sayın Başbakan, Başbakan olduktan sonra ilk defa 

bir konuşma yapıyor. Bunu biraz hoşgörüyle dinleyelim. Rica ederim... Düzeltilecek bir şey 
varsa, düzeltilir. 

Buyurunuz Sayın Çiller. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bir başka sual "Çekiç Güç devam ediyor, 

Azerbaycan'da bunun karşılığında ne alacaksınız?" şeklinde oldu. 
Tabiî, Çekiç Güç'ün, Azerbaycan'la falan ilgisi yok; Irak'la ilgili olan bir olay. (ANAP 

sıralarından alkışlar! Gürültüler) Bütün bu çerçeve içerisinde, bu karıştırma, bizim dış politi
kamıza mal edilecek bir olay değildir. 

Bir başka sual, yine benimle ilgili. Bütün bunlara cevap verme gereğini duyuyorum; çün
kü sualler sorulmuştur. İfade ediyorum, ben politikaya girdiğimden beri, hatta ondan beş yıl 
öncesinden beri hiçbir biçimde, hiçbir arsa almış değilim ve tekrar ifade ediyorum... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — İmar durumu aldın. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Benim imar durumu almış olmam ve kat 

karşılığı vermiş olmam da, yine politkaya girmeden öncedir ve tarihiyle noter huzurunda tespit 
edilmiştir, bütün ilgili arkadaşlarımız bunu görebilirler; açıktır. Benim mal beyanım ne ise, ek
silmiştir, çoğalmamıştır ve bütün bunlar büyük bir açıklıkla yine kamuoyunun önündedir. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar, ANAP, RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade eder misiniz.. (ANAP, RP ve CHP sırala
rından gürültüler) Başbakan konuşma hakkını kullanıyor. Sizin başka haklarınız var, denetim 
haklarınız var; ama şimdi Başbakanı dinleyiniz. 

Buyurunuz. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bir başka sual, Sayın ANAP Liderinden 

gelmiştir. Kendisi demektedirler ki, "biz, bıraktığımızdan beri siz dış politikada neler yapıyor
sunuz?" 

Eğer biz geçmişten başlayacaksak, kendisinin Başbakanlığı sırasında kapılar açılarak Bul
garistan'dan ülkemize girmiş olan 300 bin kişi... (ANAP sıralarından "O zaman Başbakan 
değildi" sesleri, gürültüler)... Kendisinin Dışişleri Bakanlığı zamanında. Bu insanların kaça
rak, ama kaçarak ve sanki cehennemden kaçıyormuşcasına kaçarak Türkiye'ye geldikleri za
man kendisi Dışişleri Bakam idi. (ANAP sıralarından "onlar bayatladı" sesleri, gürültüler) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Onlar çok ucuz laflar. . 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Ve bizim devraldığımız politikalar, dışişleri 

politikaları, kendisinden sonra bir büyük çabayla düzeltilme içine girmiştir. 
Yine Yunanistan'da, Sayın özaPın ağzıyla... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Dinleyelim efendim. Rica ediyorum arkadaşlar, lütfen... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Bizi güldürüyor, Sayın Başkan. 

— 541 — 



T.B.M.M. B : 121 3 . 7 . 1 9 9 3 0 : 2 

BAŞKAN — Efendim, dinleyelim. 
TEMEL GÜNDOöDU (İstanbul) — Söylediğiniz her şey yanlış. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Size hep yanlış not vermişler. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, müzakereyi böyle sürdürmeniz mümkün değil. Hoşgö

rüyle dinleyelim efendim. 
Buyurunuz Sayın Başbakan. 
TEMEL GÜNDOöDU (İstanbul)— Hep yanlış söylüyor Sayın Başkan. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Peki, bu da mı yanlış? 280 milletvekiliyle 

gidip, 90 milletvekiliyle buraya geldiniz; bu da mı yanlış? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar, 
ANAP Sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ne ilgisi var bununla?! 
TEMEL GÜNDOÖDU (İstanbul) — O da yanlış... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz de gidin, siz de gelin. Gelebilecek misiniz, göre

lim bakalım? 
BAŞKAN — Sayın Kalemli... 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — 90 değil, 115 Sayın Başkan; yanlış söylüyor. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, çok değerli üyeler, lütfen... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, yanlış söylüyor; 90 değil, 115. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, lütfen... ' 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Teyit edin efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ediniz, müzakere çığrından çıktı. Lütfen yapmayınız. 
Buyurun Sayın Başbakan, Meclise hitap ediniz, kişilerle'konuşmayınız. (Gürültüler) 
Sayın Başbakan, buyurun, siz konuşmanızı yapın. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Evet değerli milletvekilleri, bir konunun daha 

çok iyi anlaşılmadığını görüyorum. "Bir beyaz sayfa" dedik; bu beyaz sayfa, bizim eskiyi red
detmemiz anlamında olamaz. Bizim partimiz, 1946 yılından beri bir büyük mücadele vermiş
tir bir demokrasi mücadelesi vermiştir ve her taşın altına damgasını koymuş bir partinin gele
neğinden geliyoruz. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

MUZAFFER ARICI (Denizli) — Sayın Başkan, Başbakan 1983 seçimlerinde ANAP'a oy 
vermiş. 

BAŞKAN — Efendim, fikrini söylüyor, ifade ediyor, dinleyin efendim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, sakin olun. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Efendim, Sayın Başbakanın konuşmasını beğenmiyorsanız oy vermezsiniz. Pazartesi gü

nü oylama yapacağız; ama sözünü kesme hakkınız yok. (Gürültüler) 
Sayın Başbakan, devam ediniz. (Gürültüler) 
İktidar partisi grupları Sayın Yılmaz'ı dinlediler, siz de Doğru Yol Partisi Genel Başkanı 

ve Başbakan olarak Sayın Çiller'i dinleyin. 
Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — "Beyaz sayfa"nın anlamı, "Gelin, çözüm

lere hep birlikte yeniden başlayalım" dır. Eğer oradan başlamayacaksak, o zaman üç aylık ik
tidar döneminizin bu yüzde 20'lerinden başlamamız gerek. İşte, üç ayda söz verdiğiniz yüzde 
20 burada, j 
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MUSTAFÂ KALEMLİ (Kütahya) — Ne o? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — "Enflasyonu üç ay içerisinde yüzde 20'ye 

indireceğiz" diye verdiğiniz beyanat burada. Eğer eskiden başlayacaksak, ta gerilere gitmemiz 
lazım. 

Sayın milletvekilleri, açıkça ifade ediyorum; bizim, artık halk önüne çıkıp, "siz şunu yap
tınız, biz bunu yaptık" deme zamanımız geçmiştir. (DYP sıralarından alkışlar) "Beyaz sayfa"-
nın... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

. BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin... 
Buyurun, siz devam edin efendim. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Eğer ona girersek, hiç kuşkusuz, yüzde 

20-25'lerden alıp da ta yüzde 76'lara kadar çıkardığınız enflasyonla, kapattığınız 4 bin okulla, 
tırmanan anarşiyle, bütün bu hesaplara yeniden girmek gerekir. Bakın, diyoruz ki : Geçmişi 
artık bırakın, geçmişle uğraşmayı bırakın. 

Bütün bu sualleri bu Meclis beğendi mi?.. Açıkça halkın önünde soruyorum. Bütün bu 
sualler buradan çıkmış suallerdi. Bugün Türkiye'nin önünde duran bütün bu sorunlar varken 
ve Türkiye bu noktaya gelmişken, buradan çıkan sualler şunlar mı olmalıydı?.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sual de sormayacaksınız Hanımefendiye!.. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Yoksa, buraya gelip de, bu sulallerin yerine, 
"biz, sizin şu çözümünüze karşı bu çözümü üretiyoruz" demeniz mi lazımdı?.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Dinleseydiniz çok cevap vardı, çok. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Eğer üretiyordu iseniz, onsekiz, ay gibi bir 

zamanınız vardı. Demezler mi ki, size : "Niçin onları o zaman üretip de bu 500 gün siz geçir-
mediniz?" Demezler mi size?.. (DYP sıralarından alkışlar) Kime anlatabilirsiniz ki siz bunu!.. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sabahleyin neredeydiniz? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Siz dinlememişsiniz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Herkes anladı. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, muhavere yapmayalım. 
Devam edin Sayın Başbakan. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başbakanın sorusuna cevap veriyoruz. 

BAŞKAN :—Efendim, Sayın Başbakan sormuyor. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Soruyor, soruyor. 

BAŞKAN — Üslûbu öyle efendim, üslûbu içinde öyle konuşuyor. ^ 
Devam edin Sayın Başbakan. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biz de aynı üslûp içinde cevap veriyoruz efendim. 
TEMEL GÜNDOÖDU (İstanbul) — Milletin hakemliğine gitmek suç mu? 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, oraya bakmadan, Meclise hitap edin lütfen. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu kaçışınızı ve çözümsüzlüğünüzü, bakın 
bir kez daha söylüyorum... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bu kompleksten kendinizi kurtarın efendim. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu üç ayda kaçışınızı izah etmek için, gece 

yattığınız zaman, kendinize ve halka, "bunları demokrasi uğruna yaptık" diyebilir misiniz? 
Kurmaylarınız "derhal seçime gidelim, biz bu yükü kaldıramayız" dedi. 
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TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Başka söyleyecek bir şeyiniz yok. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — İşte, o kaldıramadığınız yükü bu Koalisyon 

Hükümeti bir 500 günlük icraatla kaldırmak için yola çıktı ve hesabını da iyi bir biçimde verdi. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Hodri meydan şimdi. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sonuç?.. 
BAŞKAN — Değerli Kalemli, lütfen, lütfen... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Şimdi bakın, çok değerli... 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, lütfen Meclise hitap edin, gruplara değil. 
Devam ediniz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hesabını kime verdiniz Sayın Başbakan? 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sayın Başbakan şaşırdı. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Çok değerli Meclsimizin çok değerli üyele

ri; bunları niçin yaptım? Bu, benim üslûbum değil... 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Başbakan olaylara vakıf değil. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Çok açıkça ifade ediyorum, bu tarz, benim 

Üslûbum değil... 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Bizim hiç değil. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Ama, şurada.otururken üzüldüm; niye üzül

düm?.. Türkiye'nin önünde, daha dört beş günlük, güvenoyunu almamış bir Hükümet, bir di
zi öneri, çözüm getiriyor... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Hükümet Programında bir çözüm yok ki. Var mı?.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —• Umardım ki, buradan çıkacak olan sualler, 

"bunun çözümü öyle olmaz, ama böyle olur; üzerine böylece gidelim" şeklinde olsun ve sade
ce polemik yapılmasın... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) Bakın, halkın gündeminde 
artık bundan böyle bir "beyaz sayfa" vardır, halkın önünde artık ileriye bakış vardır... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Bugüne kadar nereye bakıyordunuz Sayın Başbakan? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Halk, bu Meclise güveniyor; halk, bu Mec

listen çözüm istiyor, devamlı eski şeyleri konuşmak istemiyor. İşte, bir "beyaz sayfa"nın anla
mı, ileriye bakıştır; yeniden el ele verip, bir yeni çözümler dizisini ortaya koymaktır... 
* TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Bugüne kadar nereye bakıyordunuz Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Benim umudum şudur ki, bundan böyle, 
artık bu Meclisten şu sualler çıkmayacaktır... (DYP sıralarından alkışlar) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Cevheri eksik yazmış. (ANAP ve RP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar.., (Gürültüler) 
Devam buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla)'— Çok değerli arkadaşlarım, şimdi artık biraz 

daha ciddî biçimde, bu suallerin üstüne çıkarak, Meclisin yüceliğine uygun bir biçimde gelin, 
Programın özünü ve felsefesini bir kez daha gözden geçirelim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bakın, Türkiye'nin önünde çok önemli sorunlar var. Bizim dört gündür yaşadığımız şey
ler, bir çizginin devamıdır; bunu hepimiz; biliyoruz. Bu çizginin devamı içerisinde anarşi vardır 
ve bunun şakasıyoktur, bunun polemikle de ilgisi yoktur. Burada eğer yapacağımız veya eksik 

— 544 — ' ' . 



XBJM.M. B : 121 3 . 7 . 1 9 9 3 0 : 2 

yaptığımız bir şey varsa ve hakikaten milletimizi, memleketimizi, ülkemizi seviyorsak bunu be
raberce buraya koyabilmeniz lâzım. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bakın, biz bir Koordinasyon Kurulunu ye
niden kurduk, dört gün içinde çalışmaya başlattık. 

ADNAN KESKlN (Denizli) — Ne yaptın, ne yaptın?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Zaten var... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bütün siyasî gücü ve bütün siyasî kararlılığı 

güvenlik güçlerinin arkasına koymak için bir yeni çabaya giriştik. Güvenlik güçlerimize min
nettarız. Her gün şehit veriliyor; her gün polislerimiz ölüyor, her gün askerlerimiz ölüyor. Bü
tün bunun ötesinde, bir büyük kararlılıkla, bir büyük bütünlükle, bir büyük sevgiyle ve birbi
rimize kenetlenerek bu çözümleri beraberce üretme günüdür artık. "Beyaz sayfa"nın anlamı 
budur. "Beyaz sayfa"nın anlamı, bugün Mecliste çıkıp, "ben sana gol attım, sen eskiden şunu 
söylemiştin, şurada şu beyanatın vardı" demek değil artık; Türkiye halkının buna tahammülü 
yok. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Geldiğiniz gün "hodri meydan'la başladınız bu işe! 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bakın, Türkiye'deki halkın gündemini, bu 

Koalisyon Hükümeti yakaladığı için, arkasında umut vardır. Hiç kimsenin arkasında yüzde 
70-80 gibi bir halk desteği şu ana kadar olmadı. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Nerede?.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Ve ifade ediyorum, bu umut, sadece bu Ko

alisyona ait değil, bu Meclise duyulan güvenin de bir sonucu olmalıdır. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sana kimse güvenmiyor. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bize güvenmiş olan halkımızın önünde bir 

kez daha ifade ediyorum : Devlet, kararlılıkla her yerde olacaktır; terörle mücadelede yapıla
cak, her şey sonuna kadar yapılacaktır ve Allah bize yardımcı olsun, bunun üstesinden, bera
berce, bu Meclisin bütünlüğüne ihtiyaç duyularak gelinecektir. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

öbür taraftan, Türkiye, son derece zor bir coğrafî bölgede ve dönemde yaşamaktadır; san
cıları vardır bu bölgenin. Bu sancılar içerisinde Türkiye'nin yeni rolü vardır. Nedir bu yeni rol?.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Amerika'ya tam bağımlılık! 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu yeni rol, "eskiden şunu yaptın veya Bul

garistan'dan şu kadar insanı getirdin veya eskiden şu yanlışı yaptın" değildir. Bakın, dünyada 
neler oluyor : Dünyada olan şey, bir büyük değişimin yaşandığıdır. Bu değişimin nereye kadar 
gideceğini hiçbirimiz bilemiyoruz ve en çok değişen bölgenin ortasında Türkiye var. Türkiye'
nin içinde de bir değişim var. Bu değişimin gücünü, dünyanın değişimini istikrara götürecek 
biçimde kullanma gereği vardır. 

Bakın, artık bir NAFTA var; sadece AT değil, NAFTA var. Bugün, Türkiye, hızla AT'nin 
yanında, NAFTA'da üye olmasa dahi, bir ortak konuma gelebilme konumunu taşıyabilmekte
dir; Amerika, Kanada ve diğer ülkelerle, Meksika ile bütünleşmiş, İsrail'e elini uzatmıştır. Bu
nunla bir önemli ortaklık, Türkiye'nin önder konumu için gereklidir. İşte, tartışılacak önemli 
bir konu budur. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Size Amerika güvenir, başka kimse güvenmez! 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) — Özal da böyle söylüyordu...' 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Diğer bir konu, Türkiye'nin Karadeniz İş
birliği içerisinde alacağı yeni konumun, kendisini, Balkanlar üzerinde yapacağı ortaklıklarla 
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bütünleştirmesi meselesidir. Burada, çok büyük bir fırsatı vardır Türkiye'nin. Buralara büyük 
yatırımları Türkiye yapamaz. Bu ortaklıkları hangi çerçevede kurabilecek?.. Bu ortaklıkları NAF-
TA ile birlikte de kurabilir, Balkanlardaki değişik ülkelerle birlikte de kurabilir, AT ülkeleriyle 
birlikte de kurabilir ve bu, dünyanın bütünleşmesinde ve istikrarının yeniden oluşturulmasın
da çok önemli adımlardır, tşte, burada hepimize bir seferberlik düşüyor; bunu anlatabilmek 
ve bunun önderliğini buralarda yapabilmek seferberliği düşüyor. Avrupa, bugün bir "Büyük 
Avrupa" kavramına yaklaşmaktadır. Nedir bu yeni Avrupa?.. Bu yeni Avrupa'da, artık, Avru
pa'nın, Hıristiyan kulübü olmaktan çıkması gereği vardır. Mitterrand'ın söylediği şudur : Ar
tık Avrupa, Rusya'yı da içine alacak ve en az Türkiye'nin doğu sınırlarıyla bitirecek bir kavra
ma girecektir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) • - O , De Gaulle'ün düşüncesi... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — tşte, bu yeni Avrupa'nın kurulmasında, Türk

iye, kendi önemli rolünü oynayabilir, tşte, bizim, Türkiye'yi dünyada taşımak istediğimiz yer
ler buralardır, Türkiye'nin dünyada sesini duyurmak istediğimiz konumlar bunlardır, tşte, bü
tün bunları, beraberlikle ve yeniden başlayarak yapabiliriz; eski hesaplaşmalarla değil. 

Bu Programın özünde bir başka felsefe vardır. Bunların önceliklerlerine yeniden bakalım, . 
bu öncelikleri tartışalım. Nedir bu öncelikler?.. Bu önceliklerin içinde şunlar var : Birinci ola
rak, bir büyümeye kendimizi adamışlık var. Bakın bu ilk üç ayda 5,8'lik bir büyüme tekrar 
çıktı Türkiye'de. Bu, önemli bir olaydır. Bu, niçin önemli?.. 3,2 milyon işsizimiz var Türkiye'
de. Her gün evlatlarımız iş bulmak için geliyorlar. Bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Bugün 
bütçenize baktığınız zaman, yatırım yapamıyorsunuz; kamuda ve özel kesimde yatırım yapma 
gücü yok. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya)'— Bu faizle yatırım olur mu? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Büyüme, bu aşamada tıkanır. Büyüme tıka

nırsa, yenilerine iş bulamazsınız. Bakın, biz diyoruz ki, bu kaynakları sağlam bulmak mecbu
riyetindeyiz. Nereden bulacağız?.. Birincisi, vergi reformunu yeniden gözden geçireceğiz. Haklı 
olduğunuz taraflar vardır, eklenecek taraflar da vardır; bunu, gelin hep beraber -bugün Mecli
sin gündemindedir- eksiği varsa tamamlayarak, ama yeni kaynağı bularak çıkaralım... (DYP 
sıralarından alkışlar) ...Bir sosyal adaleti yaratarak çıkaralım. 

Bunun içerisinde, verginin ötesinde, bir özelleştirme vardır, özelleştirme, işsizlik yaratmak ' 
için değildir. Eğer bunu böyle anlıyorsanız, iki anahtarı anladığınız gibi anlamışsınız... (ANAP 
sıralarından alkışlar (!)) Yani, nedir o biliyor musunuz?... Sanki, evlerin önüne sütçülerin bı
raktığı süt şişeleri gibi anahtarın bırakılacağını zannettiniz. O değil olay. Bakın, tekrar ediyo
rum, hiç o değil. Soruyorum: Eğer biz bû işleri yaratacaksak, nereden bulacağız bu kaynağı? 
Bir vergiden bulacaksın, bir de özelleştirmeden bulacaksın, özelleştirme işsizlik yaratmaz... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Madenler ne oldu? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —- özelleştirmeden alacağın kaynağı iş yarat

mak için kullanacaksın. Kimin için kullanacaksın?., tik başta köylü için. Köylünün, yeni istih
dam olanaklarına ihtiyacı var, hayvancılığa ihtiyacı var; evet, tütünün yanında, başka bir şeye 
girmeye de ihtiyacı var. O yörenin dar gelirli insanı, kendini sadece tütünün geleceğine bağımlı 
kılmamak, onun üstüne çıkmalı; daha farklı iş alanları yaratabilmeliyiz.' Bütün köylümüze bu 
iş alanlarını biz yaratacağız. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Bu, vergiden ve özelleştirmeden gelecek kaynak, küçük esnafa gidecek, orta ölçekli işlet
melerimize gidecek. Bakın, orada 4,5 milyon insan var. 600 bin işçimizin haklarını KİT'lerde 
mutlaka koruyacağız, onlar için sosyal planlamalar yapacağız. Gelin, şunu düşünelim : Nasıl 
yapacağız biz bu sosyal planlamayı, nasıl yapacağız da, o yöredeki kamuda çalışan bütün işçi
lerimize, memurlarımıza bir yandan sosyal güvence yaratırken, diğer yandan onlara yeni istih
dam yaratırken, bu yarattığımız kaynaklan en iyi biçimde nerelere yönlendireceğiz?.. Gelin, 
bunları tartışalım. • 

Bakın, bir büyük beraberlikle Meksika bu işin içinden çıktı. Orada ne yaptılar biliyor mu
sunuz?.. tşte, bütün muhalefet ve iktidar partileri böyle bir seferberliğe girdiler; böyle bir çö
züm seferberliğine. Buraya geldiğimiz zaman, tartışacağımız şey, bu sosyal porgramların içe
rikleri olmalı. "Bunu onlar nasıl yaptı? Biz nasıl katkıda bulunuruz; belediyelerimizi bu sos
yal planlamanın içine nasıl sokarız?.. Bütün bunları tartışmalıyız. Türkiye'nin kamuoyunun 
önünde bu var. 

• Bakım, "destekleme" deniyor; desteklemede, bugün, Ziraat Bankasına 30 trilyonluk... 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — (Bir gazete sayfasını Genel Kurula göstererek) İki 

anahtar, Sayın Başbakan!.. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞBAKAN TANSU ÇtLLER (Devamla) — Bu Meclisin gündeminde çözümler olmalı 

değerli milletvekili; gazetelerden buralara söz atma olmamalı... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sen onu evinin duvarına as... (DYP sıralarından "Ayıp 

ayıp" sesleri ve gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, onu indiriniz lütfen. Sayın milletvekili, lütfen onu kaldırınız. 

(DYP ve ANAP sıralarından karşılıklı gürültüler) Değerli arkadaşlar, sırası değil, lütfen... Sa
yın Temel Gündoğdu, o seçim zamanı, lütfen oturun yerinize. 

Değerli arkadaşlar, seçim malzemelerini tartışmıyoruz, yerinize oturunuz. 
Sayın Başbakan, siz devam ediniz. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, buraya çakmak attılar, geri gönderelim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan yerinize oturunuz, o kendiliğinden gelmiştir?.. 
Buyurun, devam edin Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Çok saygıdeğer milletvekilleri; gelin, halkın 

gündemini beraberce yakalayalım. Halkın gündeminde bütün bunlar var. Belediyelerimizi ye
niden idarî ve malî özerkliklerine kavuşturarak, bu sosyal planlamada; ama, ANAP'lısıyla, 
ama DYP'lisiyle, ama SHP'Iisiyle, ama RP'lisiyle acaba bu belediyeleri bu sosyal planlama 
içerisinde nasıl kullanırız; o yörelerdeki kişilere ve bölgelere yeni istihdam yaratacak program
lan üretmeleri için nasıl kullanırız; gelin, bütün bunları tartışalım. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Genel Başkanım, televizyona doğru hitap edi
niz, onlara doğru değil. 

BAŞKAN — Efendim, oturunuz yerinize; her şeyi görüyorum, Sayın Genel Başkanınız 
konuşuyor, bari siz zorlaştırmayınız. * 

Devam ediniz efendim. 
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BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Çok değerli milletvekilleri, bakın, bu Prog
ramın özünde şu vardır : bu Programın özünde, yeniden Türkiye'yi yapılandırmak vardır; çün
kü, Türkiye bir kısır döngüye girmiştir. Bu kısır döngünün içerisinde, bir yandan anarşi vardır, 
öbür yandan işsizlik vardır. Bu işsizliğe çözüm bulmak için kaynakları yaratıp; bu kaynakları, 
vergiden ye özelleştirmeden yaratıp, işçi için, memur için, çiftçi için ve küçük esnaf için kulla
nabilmek vardır, önemli olay bu. Bunu, biz yapacağız, bunu, 50'inci, Koalisyon Hükümeti 
yapacaktır. (DYP ve SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bir yandan üretimden devleti, çıkarırken, diğer yandan, "sosyal devlet niteliğini 
kazandıracağız" diyoruz. Nedir bu sosyal devlet niteliği?.. Bu sosyal devlet niteliğinin içerisin
de, ilk önce, devletin uzlaşmaya katkıda bulunacak bir ortamı yaratması vardır; yani, toplum
sal uzlaşmayı yaratacağız. Toplumsal uzlaşmada demokrasinin kurumlarını yerleştirmek var
dır. lyfeclîs dışında da demokrasinin kurumları vardır. Nedir bu kurumlar?.. Sendikalar vardır, 
işverenler vardır, esnaf dernekleri vardır, ziraat odaları vardır; bunların tümüyle birtakım bü
yük önlemleri, birtakım gelişmeleri tartışıp, kamuoyunun önüne sunup, bir beraberlik içeri
sinde olma imkânı vardır. Sosyal devlet, ilk önce bu toplumsal uzlaşmanın altyapısını hazırla
yacaktır. 

Daha sonra, başlatmış olduğumuz bir eğitim seferberliği vardır. Yani, yapılacak şey, bir 
yandan devleti özelleştirmeyle üretimden (pabuç üretmeden ve tekstilden) çekerken, diğer ta
raftan, onu bir başka biçimde içeri sokmak; yani, fırsat eşitliğini bütün evlatlarımıza vererek 
eğitime aktarmak vardır. " • • • ' , ' * 

Evet, biz bu konuda iddialıyız. Biz diyoruz ki, dördüncü gücü bilim yapacağız. Nedir bu?.. 
Yargının yanına icranın yanına, yasamanın yanına bir dördüncü gücü bilim olarak koyacağız. 
(DYP ve SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) İşte, akademisyen olmak; işte, bilime olan 
bu saygı, bu Koalisyon Hükümetinin sadece özünde yok, sadece genel başkanlarında yok, sa
dece Programında yok; bizatihi kendisinde var. Şöyle ki; bu eğitim programlarının içerisinde, 
biz bir büyük kaliteyi yükseltmeye, çağı yakalamaya yönelmek mecburiyetindeyiz. Nedir bu?.. 

Bakın değerli arkadaşlarım, yapacağımız şeylerden bir tanesi -ki, Koalisyon Hükmetimi-, 
zin ilk uygulamalarından bir tanesi olacaktır- fırsat eşitliği çerçevesinde Türkiye'yi 2000'li yıl
lara taşıyacak bir büyük burs kampanyası başlatmaktır ve bunu devlet yapacak. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

• v ' 

OĞUZHAN ASILTÜRK (Malatya) — Bravo, şimdi kurtardın Türkiye'yi! Hepsini de ABD'-
ye göndereceksin, senin gibi yetişecek! 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Devlet, bu altın çocuklarını, gerekirse yurt 
dışında, gerekirse yurt içinde en iyi yerlerde, 2000'li yıllarda Türkiye'yi yönetmek üzere hazır
layacak; bunun arkasında devlet olacak. Sadece öyle değil, bir büyük bilgisayar ağıyla, en ka
liteli eğitim programlarını, hazırlanmış bilgisayar paket programlanylabirlikte, bütün ortao
kullarımızın ve liselerimizin içine sokacağız; olmayan yerlerde bir büyük seferberlikle, -ikiye 
bölerek eğitim- bir yandan bilimin kalitesini yükseltirken, diğer taraftan da uygulamalı eğitim 
seferberliğini yapacağız. 

Eğitimin yanında sağlık, evet, belki bugünden yarına hemen değil; ama dünyada olduğu 
gibi gidecektir ve bunun içerisinde, sağlığı, kişi bazında ve teker teker sübvansiye edeceğiz. Her 
insanın yaşama hakkı vardır; eğer kendi kendine sigorta primlerini ödeyemiyorsa, doğrudan 
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doğruya hastaneyi değil, kişiyi sübvahsiye ederek, herkesin tedavi hakkını -yurt dışında oldu
ğu gibi- sağlayacağız, işte, çözüm ve gidiş bunlardır. 

Bunun ötesinde, bir önemli diğer fark çevrededir. Biz, ülkeyi 21 inci yüzyıla taşıyacak Ko
alisyon Hükümeti olarak, gerçekten, çöp sorununun, büyük şehirlerden ele alarak, bir büyük 
seferberlikle, büyük şehirlere, temiz şehirlere, çevresi düzgün yaşanılabilir yerlere taşıyacağız. 
Büyük şehirlere yapacağımız en büyük hizmetlerden bir tanesi budur. Bunun kısmen finans
man madelleri bulunmuştur, kısmen bunun üzerine gidilmiştir; ama daha hızla bunların üzeri
ne gideceğiz. 

Demek ki sosyal devlet, bugün önümüzdeki en önemli meseledir. 
Koalisyon Hükümetimizin, ortadireğe ve halka dayalı bir programı vardır. Bakın, çok açıkça 

ifade ediyorum, sizler gibi, biz bırakıp da şuradan buradan kaçma niyetinde değiliz. Bakın, 
şurada... (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun).— Sayın Başkan, ne oluyor?..v Kendisi kaşınıyor efendim. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — 4.6.1991 tarihinde... Çiftçiyi korumaya ni

yetli olan arkadaşlarımızın bize bırakıp da kaçtıkları belgelerin hepsi farkların hepsi var. Ne
dir bu farklar?.. Buğdayda 70 Türk Lirası, arpada 40 Türk Lirası ve mısırda 60 Türk Lirası. 
Bunların hepsini de biz ödemişizdir. Yani, çiftçi için sizin konuşacak hiçbir şeyiniz yoktur; ama 
bu Koalisyon Hükümeti... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Hani geçmişten bahsedilmeyecekti? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu Koalisyon Hükümeti şunu yapmaya ça

lışacak : Bugün 30 trilyon Ziraat Bankasına borç var; bu borç, bizim çiftçiye gitmesini isteyip 
de gönderemediğimiz birtakım paraların birikimidir. Nedir bu?.. Oralardaki kooperatiflerin 
elindeki sanayilerin zararlarıdır. Biz diyoruz ki, gelin bu zarardan kurtaralım bunları. Bu 30 
trilyonu, doğrudan doğruya çiftçinin kendisine daha fazla imkân olarak verelim, daha fazla 
sübvansiyon olarak verelim, daha fazla iş yaratmak için, işgücü yaratmak için verelim. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) Bu 30 trilyon, işte, çiftçinin eline geçecek olan paranın bugünkü 
kayıp olan kuyusudur. Demek ki, bizim yapacağımız, sadece çiftçimizin arkasında olmak de
ğil, sadece hayvancılığın arkasında olmak değil; küçük işletmecinin arkasında olmak, işçimi
zin arkasında olmak ve yeni işyerleri yaratmaktır. 

Bakın, bugün eğer siz, tekrar ifade ediyorum; Bu kaynakları heba olan yerlerden... Nere
sidir bu?.. 30 trilyon Zirâat Bankasına ödenmeyen zarar borçları, 70 trilyon KİT'lerin borçla
rı, toparlanamayan vergiler, yapılamamış olan özelleştirme... 

SÜLEYMAN HATİNOĞlîr "(Artvin) — Vergi afları var... 
ALİ ER (İçel) — Siz bağışladınız. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Satacaksınız, Amerika'ya borç ödeyeceksiniz. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bunların hepsi; ama hepsi, yeni istihdam 

olanakları olarak milletimize hizmet için kullanılacak meselelerdir. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Çok değerli milletvekillerimiz; Türkiye, Türk halkı, gerçekten, bir büyük değişim özlemi 
içerisinde. Bu değişim özlemi, iyiyi yaratmak için ve kendisini kısır döngüden kurtarmak için 
bizim önümüzde, Meclisin önünde. 

Artık Türkiye, yüzde 10 kadar kalmış yatırımlara ayrılmış bir bütçe istemiyor. Türkiye, 
artık, istihdam sorununun giderek büyümesini istemiyor. Çiftçimiz, her defasında "sen şu kadar 

— 549 — 



T.B.M.M. 11:121 3 . 7 . 1 9 9 3 0 : 2 

üretebilirsin, bundan da daha fazlasını alamazsın; ürettiğin de zaten işe yaramaz" diye guru
runun kırılmasını istemiyor. Yepyeni imkânları hazırlamak, Türkiye kamuoyunun önünde, Mec
lisinin önünde. Yepyeni bir dünyada, yeni konumunu Türkiye'nin kendisinin belirlemesi lazım
dır. Bir taraftan Amerika'ya ve NAFTA'ya uzanarak, Öbür taraftan da ta Japonya'ya uzana
rak; öbür taraftan, dörte birini oluşturduğunu bildiğimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin içe
risindeki Müslüman kardeşleriyle bir bütünlük içerisinde yeni konumuna taşınmak istiyor. İş
te, bu değişim burada. 

Bu değişimin özünde çok farklı şeyler daha var; gençliğin ve kadının özlemleri var. Bu
gün, Türk toplumunun büyük bir çoğunluğu gençtir. Bunlar, sadece iş imkânları değil, yeni 
eğitim imkânları değil, iyi çevre istiyor; önder bir Türkiye konumunda, Türkiye'nin sesinin dı
şarıda duyulmasını istiyor ve biz "Bunu en iyi biz yaparız" diyoruz. Türkiye'nin sesini, yeni 
dünya şartlarında, yeni görüntüsüyle dünyaya biz taşırız. (DYP ve SHP sıralarından "bravo" 
sesleri, alkışlar) \ 

Bugün, bu Koalisyon Hükümeti, bu değişim isteklerini arkasına toplamıştır; bundan hiç 
kimse rahatsız olmasın. Gelin, siz de buna katkıda bulunun. Gelin, hep beraber bu değişim 
rüzgârlarına, bu isteğe beraberce cevap verelim. Dünyada, artık büyük şehirlerde olduğu gibi, 
bir finans merkezini İstanbul da özlemekte ve bugün, orada bir altın borsası kurulmakta. Evet, 
"ilerleyemez" denilen sermaye piyasaları bugün hızla gelişmektedir. Bakın, hiç kimse bunu, 
rant kesiminin bir sektörü olarak görmemelidir. Niçin görmemeli?.. Yapılması gereken şey, dün
yada yapılanı Türkiye'de de yapmaktır. Nedir o?.. Bugün ufak tasarruf sahiplen dünyanın her 
yerinde üretime ortaktır; hisse senedi alarak ortaktır. O zaman.vişvereni ve işçiyi karşı karşıya ( 

olmaktan çıkarıp, sermayeyi tabana yayarsınız, tşte bugün, olması gereken ve önünü açmak 
istediğimiz, bu küçük tasarruf sahiplerine, 5 bin lirası olana bile Hazine bonosunu satmanın 
ötesinde, sermayeye ortak etmektir. Bugün, dünyanın her yerinde, en büyük sermayedar, top
lam hisselerin yüzde 5'ine, 10'una sahiptir, daha fazlasına değil. Bugün Türkiye'de büyük ser
mayedar, toplam hisselerin yüzde 90'ına, yüzde 100'üne sahiptir ve büyük vergi kaçağı vardır 
burada. Dünyada olduğu gibi, bunun, sermayenin tabana ve sermaye piyasaları kanalıyla yayı
larak yapılması gereği vardır, tşte onun için, İstanbul'un bir finans merkezi olması gerekir. Bü
tün Türkiyenin küçük tasarruf sahiplerinin burada olması, dünyanın sayılı merkezlerinden bi
rini teşkil etmesi imkânı vardır. Bunda yol da alınmıştır ve bunun yapılabileceğini de görüyo
ruz. Bunu, altın borsasına olan ilgiyle görüyoruz, sermaye piyasalarının dünyaya açılmasıyla 
görüyoruz. 

Türkiye, yine geçen Koalisyon Hükümeti devrinde ilk kez, "Yankee Bank", "Samurai Bank" 
yaparak, dünya para piyasalarına açılmıştır. Şimdi onlar da bizim Türkiyemize gelecek ve 17,5 
milyar dolar civarında olan rezervler, bir yandan sermayenin tabana yayılmasıyla, diğer taraf
tan dünyadan rezerv çekerek Türkiye'ye akacak, tşte, biz bütün bunları temsil ediyoruz, halk 
bunun için bize inanıyor; çünkü, biz, halka çözüm üretiyoruz. 

CEM KOZLU (tstanbul) — Boşa vaat ediyorsunuz. 
BAŞBAKAN TANSU ÇtLLER (Devamla) — Şu eskimiş sualleri sorarak halkın önüne 

çıkmıyoruz... (DYP ve SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) Biz, halkın önüne çözümle 
çıkıyoruz. 

CEM KOZLU (tstanbul) — Boş vaat ediyorsunuz. • ( 
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BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bakın, bir şeyi daha açıkça ifade etmek la
zım. Türkiye'de mega projeler gündemdedir; Türkiye'yi 2000'li yıllara taşıyacak olan yine on
lardır. Hiç kimse bundan rahatsız olmasın. Ama, önceliklerimizi de biliyoruz; bunu üretim 
için kullanacağız. 

Bİzim söylediğimiz şuydu : Dış borcu alır, eğer satılabilir mal üretemezseniz, sorununuz 
olur... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Hızlı tren ne oldu?! 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Biz, bunları 20-30 yıllık vadeli kaynaklarla 

yurt dışından alıp, enerji tesislerine yatıracağız, 2000 yılına kadar Türkiye'nin enerji açığını 
kapatacağız ve bunu yap-işlet-devret modeliyle yapacağız. Çünkü, Türkiye, 20-30 yıllık imkâ
nı hiçbir biçimde, dışarıdan hiçbir yerden kaynak bularak yapamaz. Hiç kimse demesin ki, 
"Bu yoldan dolayı fiyatlar artar." Bilakis, fiyatlar düşecektir. Biz bu fiyatları düşürürüz; ener
jiyi de, BOT'i de düşürürüz ve siz de bunları kullanırsınız değerli arkadaşlarım. (DYP sırala
rından alkışlar) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Aynen enflasyon gibi. Hızlı tren ne oldu?.. 

BAŞKAN — Evet, devam buyurun. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Çok değerli milletvekillerimiz, bakın, Tür

kiye'nin önünde sorunları olduğu kadar, çözümleri ve fırsatları var. Bu sorun ve çözümler içe
risinde artık Türk halkı hoşgörü istiyor, artık Türk halkı birbirimizle kenetlenmemizi istiyor, 
artık Türk halkı "yeniden başlayın ve bizi 2000'li yılların ötesine, 21 inci yüzyıla taşıyın" di
yor, "Evlatlarımıza iş bulun, evlatlarımızı iyi eğitin" diyor; çiftçi, "Ülkemin diğer yörelerinde 
olanlar benim yöremde de olsun" diyor; güneydoğudaki vatandaşlarımız, kendilerine İstan
bul'da, Bursa'da, İzmir'de hitap edildiği gibi, davranıldığı gibi davranılmasını istiyor ve terör
le mücadelede amansız, ödün vermeyen bir mücadele bekliyor ve burada, Meclisten birlik 
bekliyor. 

Çok değerli arkadaşlar, biz diyoruz ki, "Gelin, bu beyaz sayfaya beraberce başlayalım; 
bu beyaz sayfayı bu tür suallerle kirletmeyelim." Bu suallerin hepsi eskiye gömülmüştür... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — kendinizden başlayın. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Gelin, biz çözüm üretelim. Bu çözümlerde 

hoşgörüyle, sevgiyle birbirimize kenetlenelim ve Türkiye'yi yeniden güzel yarınlara taşıyalım. 
Türkiye'yi 21 inci yüzyıla taşıyacak olan hükümet buna damgasını vuracaktır ve bu hükümet, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 50 nci Hükümeti olacaktır. Bu Koalisyon bir demokrasi sına
vı vermiştir. Türk halkının koalisyon olarak değil, demokrasiye inancını pekiştiren bir hükü
met olarak bizatihi icraat yapmıştır. Bunu tekrar etmenin ötesinde, çözümlerini Türk halkının 
önüne koyacaktır. Türk halkı cesaret bekliyor, Türk halkı çözüm bekliyor; Türk halkı bize gü
vendi, umut bağladı. Allah'ın izniyle, o umudu bağlayanları, o bize güven duyanları mahcup 
etmeyeceğiz ve beraberce Türkiye'yi 21 inci yüzyıla taşıyacağız. 

Sağ olun, var olun diyorum. (DYP sıralarından 'fbravo" sesleri, ayakta alkışlar; SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çiller. 
Değerli arkadaşlar, İçtüzüğün 73 üncü maddesi uyarınca, bir milletvekiline son sözü ve

riyorum. 
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Sayın Muharrem Şemsek, buyurunuz. (MÇP sıralarından alkışlar) 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de

ğerli üyeleri; SHP-DYP ikinci Koalisyon Hükümetinin Programı üzerinde görüşlerimi, şahsım 
adına, ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclise ve bu önemli toplantıyı tele
vizyonları başında seyreden sevgili vatandaşlarımıza, şahsım ve Milliyetçi Hareket Partimiz adınd 
saygılar sunuyorum. 

Terör olaylarında şehit olan güvenlik kuvvetleri mensuplarımıza ve vatandaşlarımızla son 
olarak; Sivas'ta vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, herkesin, Türk Mille
tinin dinî inançlarına, değer yargılarına -başta devletimiz olmak üzere- saygılı olmasını tavsiye 
ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin öncelikli gündem maddelerini, "Bölücülük ve terör olay
larının önlenmesi; millî birlik ve beraberliğin korunması; enflasyon ve pahalılığın önlenmesi; 
sosyal bir felaket haline gelmiş olan işsizlik meselesinin çözümü; Kıbrıs meselesi; başta kardeş 
Azerbaycan olmak üzere; yeni bağımsızlığını elde etmiş olan Türk cumhuriyetleriyle ilişkiler; 
memur, işçi esnaf, emekli, dul ve yetimlerimizin durumu" şeklinde özetlemek mümkündür. 

Bölücülük ve terör olayları, Türk Milletinin,* sön yıllarda karşılaştığı en büyük felakettir. 
Türkiye, topyekûn bir saldırıyla karşı karşıyadır.-Ülkemizde, adı konmamış olan bir savaş ya
şanıyor. Bu konuda, asker ve sivil otoritelerin, yönetimde çift başlılıkları var; Hükümet Prog
ramına da yansıyan yanlış teşhisler var; Hükümetin ortaklarından birinin bünyesinde barın
dırdığı olumsuz unsurların tesiri var. ^ 

Türkiye'deki bölücülük ve terör olaylarını çok yönlü değerlendirmek icap etmektedir. Tür
kiye, fikrî boyutu olan, silahlı eylemler boyutu olan, ekonomik, kültürel ve dış boyutu olan; , 
Türkiye'nin devlet varlığına, vatan bütünlüğüne, millet birliğine kasteden bir felaketle karşı 
karşıyadır. Bu konuda, bugüne kadar, Türkiye'de ciddî yanlışlar yapılmıştır. Daha az zayiatla -
önlenebilecek felaketin zayiatı artırılmış ve bugünlere gelinmiştir. 

"Bu olaylar ekonomik sebeplerden dolayı oluyor; Kürt realitesi tanınırsa bu olaylar du
rur. Türkiye 27 etnik gruptan meydana gelmiştir; bunlara, kültürel kimlikleri verilirse her şey 
hallolur. Siz korkmayın, üniter devlet anlayışından, bayraktan vazgeçmeyiz" demekle gerçeği 
ifade etmemiz mümkün değildir. Gerçek, hiç ifade edildiği şekilde görünmemektedir. Ortada, 
ciddî bir tehlike vardır. 

Bugün, Türkiye'de, Türk kimliğinden başka bir kimlik yoktur. Farklı bir dil veya diller 
var gibi gösterilse de, ayrı bir soy, ayrı bir millet kesinlikle yoktur. Eğer bunları var kabul eder
seniz, "Sizin de tanıdığınız gibi, biz farklı bir milletiz, farklı bir kimliğiz; o halde, ayrı devleti
mizi isteriz." diyenlere, devletini kurdurmak zorunda kalırız ve memlekete kötülük edersiniz. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölücülük ve terör olay
ları konusunda, ilmî ve millî bir plan hazırlayıp ortaya koymamıştır. "Tedbir" diye uygulama
ya konulanların hepsi, teröre prim ve destek olmuştur; 2932 sayılı ICanun meselesi, Pişmanlık 
Yasası meselesi, Kürt kimliği vesair meselesi, bölge valiliği uygulaması, Kuzey Irak'taki ayrı
lıkçı grupların liderleriyle görüşmeler, devlet bürokrasisindeki yanlış kadrolaşma ve benzeri bütün 
yanlışlıkları, bölücülük ve terör merkezlerinin değil, istediği ve arzu ettiği şekilde yapılmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bölücülük ve terör olaylarının önlenebilmesi için, Sayın 
Başbakanın teklifinden de ilhamla, bir hususa özellikle işaret etmek istiyorum. 

Bugün konuşan bütün siyasî gruplarımızın ittifak ettiği bir husus vardır, o da; bölücülük 
ve terör olaylarının bugüne kadar uygulanan yöntemlerle, metodlarla çözülmeyeceği hususu
dur. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konunun çözümüyle ilgili olarak sene başında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir kanun teklifi verdik ve teklifimiz, bugünkü uy
gulamanın dışında, mevcut güvenlik kuvvetlerimizin dışında yeni bir güvenlik birimi kurul
mak suretiyle, 100 bin kişilik yeni bir güvenlik birimi teşkil edilmek suretiyle, meselenin yurt 
içinde ve yurt dışındaki merkezlerini de kapsayacak şekilde, ilmî olarak ele alınmasını öngören 
bir teklifti. Yüce Meclisten, bu teklifimize destek vermelerini ve bugünkü meselenin çözümün
de ciddî bir adım olacak olan Türkiye Güvenlik Araştırmaları Kurumu kurulması Hakkındaki 
Kanun teklifinin bir an önce yasalaşmasını temin etmelerini bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şemsek, beş dakikanız var. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Hükümet Programında enf

lasyon ve pahalılıkla ilgili, işçi meselelerinin çözümüyle ilgili, esnaf meselelerinin çözümüyle 
ilgili, memur meselelerinin çözümüyle ilgili eksiklikler olduğu kanaatindeyiz. 700 bine yakın 
işçimizin toplu sözleşmeleri arzu edilen şekilde hâlâ bitirilememiştir; 4,5 milyon esnafımız, me
selelerinin çözümünü beklemektedir. Memurlarımız aldığı maaşla geçinemez haldedirler. Yeni 
Hükümet, memurlarımızın içinde bulundukları durumu da hesap ederek, temmuz ayı artışın
da mutlaka gerçek enflasyonun üzerinde tatmin edici bir ücreti vefakâr memurlarımıza ver
mek durumundadır. Üniversite hocalarımız ve öğretmenlerimizin durumu da iç açıcı değildir. 
Üniversite hocalarımızın tatmin edici maaşa kavuşturularak, ünversitelerin artık lise olmaktan 
çıkartılması icap etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde mühim bir sosyal mesele olan özürlülerle ilgili olarak 
da Programda ciddî bir bakış göremedik. Türkiye Büyük Millet Meclisimizce kurulmuş olan 
özürlülerin Meselelerini Araştırma Komisyonu raporundaki tekliflerin bir an önce hayata ge
çirilmesinde büyük fayda vardır. Bu konuyla ilgili şahsî görüşümü ifade etmek istiyorum ki, 
bu meselenin toplu çözümü için, öncelikle bir özürlüler bakanlığı kurulmalıdır; bir özürlüler 
fonu kurulmalıdır; bir özürlüler kanunu mutlaka çıkartılmalıdır. 

Hazırlanan Programda, ahlâk ve maneviyattaki çöküntüyle ilgili teklifler de görülmemek-. 
tedir. Ülkemizde bugün ciddî bir ahlakî ve manevî bunalım dikkate alındığında, bu meseleye 
de ağırlık Verilmesi icap ettiği görülecektir. 

Kültür bölümünde; çağdaş kültürden, evrensel kültürden bahsedilirken, millî kültürden 
lıiç bahis açılmaması da ayrı bir eksikliktir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin içinde bulunduğu problemleri, aslında, bugünkü Hü
kümetin de, bugüne kadarki hükümetlerde olduğu gibi, köklü şekilde çözmesi mümkün olma
yabilir. Türkiye'nin meselelerinin çözümü, kanaatimize göre, Türkiye'nin kurtuluş ve yücelişi, 
ancak milliyetçilerin birlik olmasıyla ve milliyetçilerin birlikte ülke meselelerine sahip çıkma
larıyla ve Milliyetçi Hareket Partisinin iktidarıyla mümkündür. (MHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'nin, bugüne kadar denenmiş olan siyasî heyetlerin dışında, yeni bir anlayış ve ruhla 
ülke meselelerini çözecek yeni bir fikre, yeni bir kadroya, yeni bir partiye ihtiyacı vardır. Bu 
yeni fikir milliyetçilik fikridir. Türk - tslam ülküsü fikri; yeni kadroda ülkücü kadrolar, yeni 
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parti de Milliyetçi Hareket Partisidir. MHP iktidarıyla Türkiye kurtulacak, bütün vatandaşla
rımız huzur ve mutluluk bulacak, vurgun, talan, soygun dönemi kapanacak, dürüst bir yöne
tim devri açılacaktır. MHP, Türkiye'nin iktidarına taliptir. Vatandaşlarımızın hiç ümitsizliğe 
kapılmasına gerek yoktur. 

Eğer, bugünkü hükümet de, bölücülük ve terör olaylarını kısa zamanda önleyemez, akan 
kanı durduramazsa, Kıbrıs, Azerbaycan, Bosna-Hersek gibi dış problemleri çözemez, enflas
yon ve işsizliği önleyemez ve bu işleri yapamıyoruz noktasına gelir ise, Milliyetçi Hareket Parti
si olarak biz, bölücülük ve terör olaylarını önlemeye, vatandaşlarımızın baş belası olan bu ola
yın kökünü kazımaya talibiz. Kaybedilmiş olan Kıbrıs ve Azerbaycan davasını kazanmaya tali
biz. Demokratik yollarla bu işlerin de çözüleceği kanaatindeyiz. 

Yeni Hükümetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını daha verimli hale ge
tirmek durumundadır. Buna programında da zaten yer vermiştir. Türkiye Büyük Millet Mecli
si, öncelikli ve ivedilikli bir iş olarak, Türiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan İçtü
zük değişikliğine ait teklifleri görüşerek neticelendirip, Yüce Meclisimizin daha verimli çalış
masını mutlaka sağlamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisiyle ilgili bazı çevrelerce sis
temli olarak yürütülen menfi propagandalar yüzünden kamuoyumuzda yaratılan hiç hak et
memiş olduğu yanlış imajları mutlaka düzeltmek durumundadır. 

MHP olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaz tatiline girmeyerek, öncelikle İçtüzü
ğün, bilahara da gündeminde bekleyen diğer kanun tasarı ve tekliflerini görüşerek kanunlaş
tırmasını; ayrıca', ülkenin içinde bulunduğu ağır iç ve dış problemler sebebiyle her an toplantı 
halinde bulunmasını ve ülke meseleleriyle daha yakından ilgilenilmesini, Hükümete yol gös
termesini ülkemiz için faydalı görüyor ve teklif ediyoruz. v 

Program, demokrasi konusunda da bazı eksiklikler taşımaktadır, özellikle geniş halk kit
lelerinin yönetime katılmasını sağlayacak, millî iradenin adaletli şekilde Parlamentoya yansı
masını temin edecek yeni bir Seçim Kanunu konusu mutlaka programda yer olmalıydı. Mevcut 
seçim sisteminin çarpık ve adaletsiz sonuçları ortada iken, eşit, dürüst şartlarda adaletli bir 
yarışa imkân verecek, siyasî partiler ve vatandaşlardan alınan oylar arasında ayrım yapmayan, 
milletin oylarını adaletli şekilde Meclise yansıtacak bir Seçim Kanununu yeni Hükümetimiz 
mutlaka düşünmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de siyasî kiltürümüzde de iki temel ciddî yan
lışımız vardır. Bugün dahi, siyaset geleneğimizde iktidar etme ve muhalefet yapma anlayışları 
yanlış ve eksiktir. Ülkemizde muhalefet yapmak, hükümetin, iktidar olan siyasî heyetin her 
fikrine ve her tasarısına karşı çıkmak şeklinde bilinmekte ve değerlendirilmektedir. Yine, ülke
mizde iktidar etmek anlayışı da, muhalefet partilerinden gelen hemen her şeye karşı çıkmak 
şeklinde kabul edilmekte ve değerlendirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu iki tutum ve yaklaşım da eksik ve yanlıştır. Ülkemizin, esas bu 
konuda zihniyet değişimine, yeniliğe ihtiyacı vardır. Bir ülkede iktidarın da muhalefetin de yan
lışları olabilir; fakat, iktidarın da muhalefetin de doğruları da vardır. Milliyetçi Hareket Parti
si, bugün bir muhalefet partisi olarak, geçmiş alışkanlıkların ve yanlışların ötesinde, yeni ve 
doğru olan bir muhalefet örneğini uygulamaktadır. Bu da, iktidarın doğrularına karşı çıkma
ma, yanlışlarına da karşı çıkma, tenkit etme, tavsiyede bulunma, doğruları teklif etme ve çö
zümleri ortaya koyma şeklinde özetlenebilecek bir muhalefet anlayışıdır. Bu da, ülkemiz için 
en hayırlı olan bir muhalefet yoludur. Milliyetçi Hareket Partisinin bu doğru ve yeni muhalefet 
anlayışını anlamayan bazı çevrelerin olduğunu da üzülerek ifade ediyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu duygu ve düşüncelerle Hükümet Programının, 
memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yeni kurulmuş olan Hüküme
te başarılar diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Güven oylamasının, Anayasanın 110, İçtüzüğün 105 inci maddeleri gereğince, görüşmele

rin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerekiyor. Buna göre güven oylaması, 
5 Temmuz 1993 Pazartesi günü yapılacaktır. 
. > Buyurun Sayın Kazan. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre bir söz 
talebimiz oldu; çünkü, Sayın DYP Grubu Sözcüsü tarafından, Sayın Erbakan'ın söylemediği 
bir söz, söylenmiş gibi dile getirildi. Ancak, Genel Kurulun şu andaki durumu münâsebetiyle 
fazla zamanınızı işgal etmemek için ve zabıtlara geçmesi bakımından bir düzeltme yapmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Sayın DYP sözcüsü, Genel Başkanımızın 

konuşması sırasında kendisinin, "faize 'faiz* demeyin, 'gelir payı* deyin" diye bir ifade kul
landığını iddia etti. 

Bir defa, Refah Partisinin ta Millî Selamet döneminden beri, faizi ekonomimiz açısından 
faydalı değil, tam tersine, zararlı bir kurum olarak kabul ettiği bilinmektedir. Genel Başkanı
mızın da böyle bir söz söylemesi mümkün değildir. Nitekim, ben zabıtları alıp inceledim; böy
le bir söz Genel Başkanımız tarafından söylenmemiştir. Bu tamamen, DYP sözcüsünün âfâkî 
bir isnadından ibarettir. 

İkinci husus da şudur : Yine DYP sözcüsü, konuşmasında, Refah Partisi tarafından yapı
lan konuşmada, Hükümet Programıyla yatırım programının karıştırıldığından bahsetti. 

Hükümet Programının 95, 96, 97 nci sayfaları dikkatle okunduğu zaman görülecektir ki, 
burada tamamen, işbaşına yeni gelen Hükümetin yapacağı birtakım yatırımlardan bahsedil
mektedir. Genel Başkanımızın temas ettiği konular da, tamamen Hükümet Programı çerçevesi 
içerisindedir. Karıştırılmış bir şey yoktur, bunu karıştıran Sayın DYP sözcüsüdür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, gündemimizdeki konuların görüşmeleri bitmiştir. 
Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında güvenoyla-

ması yapmak ve alınan karar gereğince, Anayasanın 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifinin birinci görüşmesini tamamlamak için, 5 Temmuz 1993 Pazartesi günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.06 

e 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, A.ET. ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sağlık 

Hizmetlerinin İyileştirilmesi Finansman Anlaşmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Rıfat Ser-
daroğlu'nun yazılı cevabı (7/1176) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Gaffar Yakın 

Afyon 
1. 16 Eylül 1990 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile T.C. 

arasında Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Finansman Anlaşmasına göre, topluluk Sağlık Sek
törü Master Planı için 800 000 AHB, Erzurum alt projesi için 1 000 000 AHB, Muğla bölgesin
de sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için de 2 000 000 AHB Sağlık Bakanlığına, komputerize 
EKG sistemlerinin alınması için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2 000 000 AHB 
hibede bulunmayı taahhüt etmiştir. Projenin süresi 3 yıl ve son tamamlanma tarihi de 30 Hazi
ran 1993'den daha ileri bir tarihe bırakılmayacağı anlaşmada belirtilmektedir. Bu projelerin 
şimdiye kadar ne kadarı gerçekleştirilmiştir? 30 Haziran 1993'te projenin tamamı bitecek tarz
da çalışma yapılmış mıdır? 

; T.C. . 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği ' " y . . 1.7.1993 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2134 

Konu : Soru önergesi Cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26.4.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/İ176-4472/20565 sayılı yazıları. ' 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın tarafından AET ile yapılan Sağlık Hizmetlerinin 

iyileştirilmesi Finansman Anlaşması'na ilişkin olarak verilen soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. R i f a t Serdarogiu 
Sağlık Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Cum
huriyeti arasında yapılan Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Firansman Anlaşması ile ilgili yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : "16 Eylül 1990 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile T.C. arasında Salık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Finansman Anlaşmasına göre, topluluk Sağlık 
Sektörü Master Planı için 800 000 AHB, Erzurum alt projesi için 1 000 000 AHB, Muğla böl
gesinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için de 2 000 000 AHB Sağlık Bakanlığına, kompu
terize EKG sistemlerinin alınması için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2 000 000 
AHB hibede bulunmayı taahhüt etmiştir. Projenin süresi 3 yıl ve son tamamlanma tarihi de 
30 Haziran 1993'den daha ileri bir tarihe bırakılmayacağı anlaşmada belirtilmektedir. Bu pro
jelerin şimdiye kadar ne kadarı gerçekleştirilmiştir? 30 Haziran 1993'te projenin tamamı bite
cek tarzda çalışma yapılmış mıdır? 
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Cevap : Avrupa Topluluğu ile ülkemiz arasında imzalan ve 16 Eylül 1990 tarih ve 20637 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi 
Finansman Anlaşması"nın (C) ve (D) bölümlerinin 4 üncü maddesinde belirtildiği üzere, ha
zırlanan alt projelerin, Avrupa Topluluğu'ndan gelecek bir uzman tarafından değerlendirilme
sini müteakip başlatılması gerekmektedir. 

Bu konuda gerekli yazışmalar yapılmıştır. Ancak, projeler bölgesinde incelemelerde bulu
nulmak üzere AT Komisyonundan gelmesi gereken uzman, Komisyon'da görev değişiklikleri 
sebebiyle ülkemize gelemediğinden, 30 Haziran 1993 tarihinde bitmesi gereken proje başlangıç 
safhasındadır. 

Bu Finansman Anlaşması kapsamında yürütülen Erzurum Alt Projesi ve Muğla Alt Pro
jesi ile ilgili teknik yardım sözleşmesi taslağı Sağlık Bakanlığımızca hazırlanarak 12 Mart 1992 
tarihinde AT Komisyonu Anlara Temsilciliği'ne gönderilmiştir. Sözkonusu Anlaşma Taslağı 
imzalanarak AT Türkiye Temsilciliği'nin 4 Haziran 1993 tarihli yazısıyla alınmış ve konuyla 
ilgili uzmanların 4-13 Temmuz 1993 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmek istedikleri belirtilmiş 
olup, bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

Ulusal Sağlık Sektörü Master Plânının Hazırlanması ile ilgili olarak, Price Waterhousc 
firması tarafından ve Dr. Gerhard J. Astor tarafından olmak üzere iki teknik yardım raporu 
sunulmuş olup, AT Komisyonu tarafından Astor Raporu, bundan sonraki çalışmalara esas teşkil 
edecek nihai rapor olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu raporun yeterli olmadığı ve önerilerinde 
belirsizlik bulunduğu hususunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile AT Komisyonu An
kara temsilciliği arasında mutabakata varılarak; konu, anılan Temsilcilik vasıtasıyla Brüksel'e 
bildirilmiştir. 

Bu anlamşa ile Ulusal Sağlık Sektörü Master Planı'nın hazırlanması Devlet Planlama Teş-
kilâtı'nın sorumluluğuna verilmiş; ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen sağlık sektö
rünün geliştirilmesi ve sağlık reformu çalışmaları gözönüne alınarak bu projenin sorumlulu
ğunun Sağlık BakanlığVna devri önerilmiş ve bu konuya yönelik Protokol Taslağı 9.6.1993 ta
rihinde DPT ile yapılan görüşmede ele alınmıştır. Bu toplantıda, master plan çalışmasının uy
gulanmasında önemli bir aşama olan, gerek daha önceki raporlarda ve gerekse reform çalış
malarında vurgulanan Sağlık Sektörü Yöneticileri için Halk Sağlığı ve Yönetim Eğitimi Proje
si sunulmuş ve Finansman Anlaşması çerçevesinde Sağlık Master Planı Projesine ayrılan kay
nakların bu Pfoje'de kullanılması önerilmiştir. 

Halk Sağlığı ve Yönetim Eğitimi Projesi dokümanlarını inceleyen AT Müsteşarı Winston 
McColgan, bu Proje'nin, anlaşmada bir değişiklik ile finansmanın mümkün olabileceğini, Proje 
hazırlıklarının çok başarılı olduğunu belirtmekle birlikte, böyle bir değişikliğin gerçekleşmesi
nin en az yedi ay sürebileceğini belirtmiştir. 

Bütün bunlara rağmen, Proje ile ilgili gecikme Komisyon'a ait bulunduğundan Proje'nin 
sona eriş tarihi hususunda bir sorunun çıkmayacağı ve gerekirse sürenin uzatılabileceği husu
su, AT Komisyonu Ankara Temsilciliği'nce teyit edilmiş bulunmaktadır. 

Proje'nin uygulanması imkânı bulunmadığı takdirde, Proje'ye tahsis edilen AT katkısının 
Türkiye'nin yürüttüğü bir başka projeye tahsisi de imkân dahilinde bulunmaktadır. 
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2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, A.E.T. ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sağlık 
Hizmetlerinin İyileştirilmesi Finansman Anlaşmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık 
Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun yazılı cevabı (7/1177) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için de

laletlerinizi saygılarımla arz ederim. v 

Gaffar Yakın 
Afyon 

1. 16 Eylül 1990 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile T.C. 
arasında Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Finansman Anlaşmasına göre, topluluk Sağlık Sek
törü Master Planı için 800 000 AHB, Erzurum alt projesi için 1 000 000 AHB, Muğla bölgesin
de sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için de 2 000 000 AHB Sağlık Bakanlığına, komputerize 
EKG,sistemlerinin alınması için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2 000 000 AHB 
hibede bulunmayı taahhüt etmiştir. Projenin süresi 3 yıl ve son tamamlanma tarihi de 30 Hazi
ran 1993'den daha ileri bir tarihe bırakılmayacağı anlaşmada belirtilmektedir. Bu projelerin 
şimdiye kadar ne kadarı gerçekleştirilmiştir? 30 Haziran 1993'te projenin tamamı bitecek tarz
da çalışma yapılmış mıdır? 

TC. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 1.7.1993 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2133 

Konu : Soru önergesi Cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi:: 26.4.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/U77-4473/20566 sayılı yazıları. . 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın tarafından AET ile yapılan Sağlık Hizmetlerinin 

iyileştirilmesi Finansriıan Anlaşması'na ilişkin olarak Sayın Başbakan'a yöneltilen soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. R l f a t Serdaroğlu 
Sağlık Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen ve Sayın 
Başbakanımızca Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırılması tensip edilen Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan Sağlık Hizmetlerinin iyileştirilmesi Firans-
man Anlaşması ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : "16 Eylül 1990 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile T.C. arasında Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Finansman Anlaşmasına göre, topluluk 
Sağlık Sektörü Master Planı için 800 000 AHB, Erzurum alt projesi için 1 000 000 AHB, Muğ
la bölgesinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için de 2 000 000 AHB Sağlık Bakanlığına, 
komputerize EKG sistemlerinin alınması için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2 
000 000 AHB hibede bulunmayı taahhüt etmiştir. Projenin süresi 3 yıl ve son tamamlanma 
tarihi de 30 Haziran 1993'den daha ileri bir tarihe bırakılmayacağı anlaşmada belirtilmektedir. 
Bu projelerin şimdiye kadar ne kadarı gerçekleştirilmiştir? 30 Haziran 1993'te projenin tama
mı bitecek tarzda çalışma yapılmış mıdır? 
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Cevap : Avrupa Topluluğu ile ülkemiz arasında imzalan ve 16 Eylül 1990 tarih ve 20637 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi 
Finansman Anlaşması"nın (C) ve (D) bölümlerinin 4 üncü maddesinde belirtildiği üzere, ha
zırlanan alt projelerin, Avrupa Topluluğu'ndan gelecek bir uzman tarafından değerlendirilme
sini müteakip başlatılması gerekmektedir. 

Bu konuda gerekli yazışmalar yapılmıştır. Ancak, projeler bölgesinde incelemelerde bulu
nulmak üzere AT Komisyonundan gelmesi gereken uzman, Komisyon'da görev değişiklikleri 
sebebiyle ülkemize gelemediğinden, 30 Haziran 1993 tarihinde bitmesi gereken proje başlangıç 
safhasındadır. 

Bu Finansman Anlaşması kapsamında yürütülen Erzurum Alt Projesi ve Muğla Alt Pro
jesi ile ilgili teknik yardım sözleşmesi taslağı Sağlık Bakanlığımızca hazırlanarak 12 Mart 1992 
tarihinde AT Komisyonu Ankara Temsilciliği'ne gönderilmiştir. Sözkonusu Anlaşma Taslağı 
imzalanarak AT Türkiye Temsilciliği'nin 4 Haziran 1993 tarihli yazısıyla alınmış ve konuyla 
ilgili uzmanların 4-13 Temmuz 1993 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmek istedikleri belirtilmiş 
olup, bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğunda yürütülen proje ile ilgili ola
rak da, Türkiye'ye gelecek danışmanla imza edilecek Sözleşme Taslağı bu Bakanlıkça AT Dai
mi Temsiliciği'ne iletilmiş; anılan temsilcilik, taslağı Brüksel'e intikal ettirmiştir. Bu konuda 
muhtelif tekitler yapılmış olup, cevap beklenmektedir. 

Ulusal Sağlık Sektörü Master Plânının Hazırlanması ile ilgili olarak, Price Waterhouse 
firması tarafından ve Dr. Gerhard J. Astor tarafından olmak üzere iki teknik yardım raporu 
sunulmuş olup, AT Komisyonu tarafından Astor Raporu, bundan sonraki çalışmalara esas teşkil 
edecek nihai rapor olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu raporun yeterli olmadığı ve önerilerinde 
belirsizlik bulunduğu hususunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile AT Komisyonu An
kara temsilciliği arasında mutabakata varılarak; konu, anılan Temsilcilik vasıtasıyla Brüksel'e 
bildirilmiştir. 

Bu anlamşa ile Ulusal Sağlık Sektörü Master Planı'nın hazırlanması Devlet Planlama Teş
kilâtının sorumluluğuna verilmiş; ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen sağlık sektö
rünün geliştirilmesi ve sağlık reformu çalışmaları gözönüne alınarak bu projenin sorumlulu
ğunun Sağlık Bakanlığı'na devri önerilmiş ve bu konuya yönelik Protokol Taslağı 9.6.1993 ta
rihinde DPT ile yapılan görüşmede ele alınmıştır. Bu toplantıda, master plan çalışmasının uy
gulanmasında önemli bir aşama olan, gerek daha önceki raporlarda ve gerekse reform çalış
malarında, vurgulanan Sağlık Sektörü Yöneticileri için Halk Sağlığı ve Yönetim Eğitimi Proje
si sunulmuş ve Finansman Anlaşması çerçevesinde Sağlık Master Planı Projesine ayrılan kay
nakların bu Proje'de kullanılması önerilmiştir. 

Halk Sağlığı ve Yönetim Eğitimi Projesi dokümanlarını inceleyen AT Müsteşarı Winston 
McGolgan, bu Proje'nin, anlaşmada bir değişiklik ile finansmanın mümkün olabileceğini, Proje 
hazırlıklarının çok başarılı olduğunu belirtmekle birlikte, böyle bir değişikliğin gerçekleşmesi
nin en az yedi ay sürebileceğini belirtmiştir. 

Bütün bunlara rağmen, Proje ile ilgili gecikme Komisyon'a ait bulunduğundan Proje'nin 
sona eriş tarihi hususunda bir sorunun çıkmayacağı ve gerekirse sürenin uzatılabileceği husu
su, AT Komisyonu Ankara Temsilciliği'nce teyit edilmiş bulunmaktadır. 

Proje'nin uygulanması imkânı bulunmadığı takdirde, Proje'ye tahsis edilen AT katkısının 
Türkiye'nin yürüttüğü bir başka projeye tahsisi de imkân dahilinde bulunmaktadır. 
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3. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 'in, Beceri Kazandırma Kursundan mezun olan
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nün yazılı cevabı (7/1211) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim 
Mahmut Alınak 

Şırnak 
1986 yılında, Sağlık Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı arasındaki işbirliği sonucunda; istihda

mın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi amacı ile lise ve dengi okul mezunlarına meslek edin
dirmeyi amaçlayan "Beceri Kazandırma Kursu" adı altında 2 yıllık mesleki eğitim kursları açıl- ' 
mistir. 

1988-1991 yıllarında mezun olan kursiyerler hemen göreve başlatılmıştır. 91 Haziran ayın
da kursa tabi tutulan ve 92 Ekim ayında mezun olan 9 601 kursiyerin ise bugüne kadar atama
ları yapılmamıştır. 

1992 yılında mezun olanların göreve başlatılmayacağı bakanlık tarafından biliniyor muy
du? Biliniyor ise 91 yılında ihtiyaç olmamasına rağmen öğrenci kaydı neden yapılmıştır? 

Ümitlerini bu kurslara bağlayan ve geleceklerini bu meslek üzerine kuran insanların umut
larını yıkmaya ve hayatlarını karartmaya- hakkınız var mı? 

Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet özden, Valiliklere gönderdiği bir genel
gede "Yeterlilik İmtihanı" gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığını belirtirken, Sağlık Ba
kanı 3 Şubat 1993'de TV-l'de yaptığı açıklama ile Tamamlama Programı öğrencilerinin yeter
siz olduklarını ve yeterlilik imtihanına girerek başarılı olanlardan sadece 4 518'nin göreve baş
latılacağını açıklamıştır. 

Bu olayda söz ve karar sahibi kimdir? Bakan ve bürokratlar arasındaki çelişkiyi ve ikibaş-
lılığı ne ile açıklıyorsunuz? 

Bu kadar insanın mağdur edilmesine ve hatta intiharına kadar sebebiyet veren olayın çö
zümü için Bakanlığınız ne düşünüyor? 

Mağdur olan insanların göreve başlatılması, için herhangi bir girişiminiz var mı? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 1.7.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2136 

Konu : Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 30.4.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1211-4567/20872 sayılı yazıları. 
Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak tarafından, Sağlık Meslek Liseleri Tamamlama 

Programlarına ilişkin olarak Sayın Başbakan'a yöneltilen soru önergesinin cevabı ilişikte, su
nulmuştur. • b . 

Bilgilerine arz ederim. 
Rıfat Serdaroğlu 

Sağlık Bakanı 
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Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın Sağlık Meslek Lisesi Tamamlama Programı 
ile ilgili soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : "1986 yılında, Sağlık Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı arasındaki işbirliği sonucunda; 
istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi amacı ile lise ve dengi okul mezunlarına mes
lek edindirmeyi amaçlayan "Beceri Kazandırma Kursu" adı altında 2 yıllık mesleki eğitim kurs
ları açılmıştır. 

1988-1991 yıllannda mezun olan kursiyerler hemen göreve başlatılmıştır. 91 Haziran ayın
da kursa tabi tutulan ve 92 Ekim ayında mezun olan 9 601 kursiyerin ise bugüne kadar atama
ları yapılmamıştır. ' . 

1992 yılında mezun olanların göreve başlatılmayacağı bakanlık tarafından biliniyor muy
du? Biliniyor ise 91 yılında ihtiyaç olmamasına rağmen öğrenci kaydı neden yapılmıştır? 

Ümitlerini bu kurslara bağlayan ve geleceklerini bu meslek üzerine kuran insanların umut
larını yıkmaya ve hayatlarını karartmaya hakkınız var mı? 

Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet özden, Valiliklere gönderdiği bir genel
gede "Yeterlilik imtihanı" gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığını belirtirken, Sağlık Ba
kanı 3 Şubat 1993'de TV-l'de yaptığı açıklama ile Tamamlama Programı öğrencilerinin yeter
siz olduklarını ve yeterlilik imtihanına girerek başarılı olanlardan sadece 4 518'nin göreve baş
latılacağını açıklamıştır. 

Bu olayda söz ve karar sahibi kimdir? Bakan ve bürokratlar arasındaki çelişkiyi ve ikibaş-
Iılığı ne ile açıklıyorsunuz? 

Bu kadar ihsanın mağdur edilmesine ve hatta intiharına kadar sebebiyet veren olayın çö
zümü için Bakanlığınız ne düşünüyor? 

Mağdur olan insanların göreve başlatılması için herhangi bir girişiminiz var mı?" 

Cevap : İktidarımızdan önce başlatılan Tamamlama Programları çerçevesinde, 19.11.1990 
tarih ve 6136 sayılı Bakanlık Onayı ile 3 740 öğrenci alınmasına karar verilmiş; daha sonra ise, 
Ebe ve Hemşire ihtiyacı bulunmasına karşın, Diş protez, Röntgen, Laboratuvar ve Anestezi 
Teknisyenliği ile Sağlık Memurluğu branşlarında Bakanlığımızın elemana ihtiyacı olup olma
dığı ve varsa ne kadar olduğu yolunda herhangi bir araştırma ve ileriye dönük plânlama yapıl
madan, 4.2.1991 tarih ve 723 sayılı Bakanlık Onayı ile bu sayı 4 050'ye çıkarılmış; bilâhare, 
kontenjan artırılması yolunda illerden gelen yoğun talepler gerekçe gösterilerek, 23.5.1991 ta
rih ve 2700 sayılı Bakanlık Onayı ile, toplam kontenjan 10 844'e yükseltilmiş olup; bu prog
ramlara 9.601 kişi devam etmiş ve önergede belirtildiği şekilde 9 601 değil de 9 442 kişi mezun 
edilmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı Sağlık Meslek Liselerinden 1993 yılında 7 463 öğrencinin mezun edi
leceği, bunların 3 862'sinin yatılı öğrenci olmaları ve dolayısıyla Devlete karşı mecburi hizmet
le yükümlü bulunmaları sebebiyle atanmalarının zorunlu olduğu hususları da gözönünde bu
lundurularak, ne kadar personel ihtiyacımız olduğu ve bu kursiyerlerden ne İcadarına görev 
verilebileceği belirlenmiş ve 4 518 kurs mezununa görev verilebileceği anlaşılmıştır. Bu tespit 
yapılırken, Sağlık Meslek Liselerinden 1993 yılında 7 463, 1994 yılında 13 909, 1995 yılında 
14 243, 1996 yılında da 12 146 öğrencinin mezun edileceği ve bunların isdihdamı için çalışma
lar yapılacağı da göz önüne alınmıştır. 
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Açıktan memur atanabilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca kadro tahsis edilmesi 
ve açıktan atama izni verilmesi mevzuatın gereği olduğundan, anılan Balcanlıktan 1993 Yılı Bütçe 
Kanunu'nun 46 ncı maddesi gereğince 4 518 adet kadro tahsisi talep edilmiş; ancak, anılan 
Bakanlıkça sadece 3 000 adet kadro verilmiştir. 

"tik Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacakları tçin 
Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinde, Devlet me
murluğuna girmek için müracaat edenlerin sayısının boş kadro sayısından fazla olması halin
de yeterlik ve yarışma sınavının yapılmasının mecburi olduğu hükme bağlanmıştır. 

Bu durumda, bu kurs mezunların tamamının açıktan atamalarının yapılması mümkün 
olmadığı gibi; yukarıda belirtilen mevzuat hükmü gereğince de anılan mezunların yarışma ve 
yeterlik sınavına tabi tutulmaları mecburi hale geldiğinden, tamamlama programı mezunları
nın ancak gerekli sınavı kazanmaları halinde atanabilecekleri açıktır. Bu yüzden, 16.5.1993 ta
rihinde ÖSYM'ne sınav yaptırılmış; sınava 9 368 aday katılmış ve bu sınavada ancak 591 kişi 
yeterli olabilmiştir. 

Bu arada, Sağlık Eğitimi Genel Müdürü ile Bakan arasında bir çelişki olduğu iddiası da 
doğru olmayıp; iddia, pratikte mutad olduğu üzere, Bakan Adına bu Genel Müdür imzasıyla 
Valiliklere gönderilen ve anılan tamamlama programı öğrencilerinin mezuniyetleri esnasında 
yeterlilik sınavının söz konusu olmadığını bildiren bir genelgenin yanlış anlaşılmasından kay
naklanmaktadır. 

Bu sınavın yapılması tamamen yürürlükteki mevzuatın bir gereği olduğundan, sınav neti
cesinde sınavı kazanamayanların mağdur edilmeleri söz konusu olmadığı gibi; şu hususu da 
belirtmek gerekmektedir ki, Devletin, eğitim ve Öğretim yaptırdığı ve meslek edindirdiği her 
bireye kamuda iş vermesi kadro imkânlarına bağlı olup, diğer eğitim kurumlarından mezun 
edilen herkesle aynı durumda olan bu kişiler, diğerleri gibi isdihdam alanı bulabileceklerdir. 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İzmir Diş Hastanesine ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun yazılı cevabı (7/1245) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 
• • • ' ' , . * Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Bilindiği gibi tzmir İlimizde yataklı olarak faaliyet gösteren kapsamlı ve teçhizatlı bir Diş 

Hastaneniz bulunmaktadır. -
Bu hastanenin uzmanlık eğitimine başlayabilmesi için gerekli olan alt yapısı tamamlan

mış ve asistan sınavları 25 Mayıs 1991 tarihinde yapılmış olmasına rağmen zamanın Sağlık Ba
kanı tarafından kişisel sebeplerle sınavı iptal etmiştir. Şimdi ise kamuoyunda dış hekimleri ta
rafından bu hastanenin eğitime açılması için büyük bir talepleri vardır. Ve gerçekten de ülke
mizin uzmanlaşmış diş hekimlerine acilen ihtiyaç olduğu sizlerin de malumunuzdur. 

Bu nedenle sorularım : 
1. tzmir Dış Hastanesini Eğitim Hastanesi olarak açmış olduğunuzu basınımızdan sevi

nerek öğrenmiş bulunmaktayız, 

— 562 — . . • • • • • 



T.B.M.M. B : 121 3 . 7 . 1 9 9 3 0 : 2 

a) Hastanenin eğitim konusunda tam anlamıyla işlerlik kazanabilmesi asistan alınabilme
si için hemen sınav açılması gerekmez mi? 

b) Bu konudaki düşüncelerinizi açıklar mısınız? • 
2. Sınav açmayı düşünüyorsanız ne kadar (adet olarak) asistan almayı düşünüyor sunuz? 
3. Diş hekimleri uzmanlık sınavlarını; muhtemelen Eylül veya Ekim aylarında yapılacak 

olan TUS ile birlikte ÖSYM'ye yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
. Sağlık Bakanlığı 1.7.1993 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2135 

,-Konu : Soru önergesi Cevabı N 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 15.6.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1245-4655/21446 sayılı-yazıları. 
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu tarafından, İzmir Diş Hastanesi ile ilgili 

olarak verilen soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Rıfat Serdaroğlu 
Sağlık Bakanı 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun izmir Diş Hastanesi ile ilgili sonTöner-
gesinin cevabıdır : * 

Soru : "Bilindiği gibi İzmir ilimizde yataklı olarak faaliyet gösteren kapsamlı ve teçhizatlı 
bir Diş Hasteneniz bulunmaktadır. 

Bu hastanenin uzmanlık eğitimine başlayabilmesi için gerekli olan alt yapısı tamamlan
mış ve asistan sınavları 25 Mayıs 1991 tarihinde yapılmış olmasına rağmen zamanın Sağlık Ba
kanı tarafından kişisel sebeplerle sınavı iptal etmiştir. Şimdi ise kamuoyunda dış hekimleri ta
rafından bu hastanenin eğitime açılması için büyük bir talepleri vardır. Ve gerçekten de ülke* 
mizin uzmanlaşmış diş hekimlerine acilen ihtiyaç olduğu sizlerin de malumunuzdur. 

1. İzmir Diş Hastanesini Eğitim Hastanesi olarak açmış olduğunuzu basınımızdan sevi
nerek öğrenmiş bulunmaktayız, 

a) Hastanenin eğitim konusunda tam anlamıyla işlerlik kazanabilmesi asistan alınabilme
si için hemen sınav açılması gerekmez mi? 

b) Bu konudaki düşüncelerinizi açıklar mısınız? 
2. Sınav açmayı düşünüyorsanız ne kadar (adet olarak) asistan almayı düşünüyor sunuz? 
3. Diş hekimleri uzmanlık sınavlarını; muhtemelen Eylül veya Ekim aylarında yapılacak. 

olan TUS ile birlikte ÖSYM'ye yaptırmayı düşünüyor musunuz?" 

Cevap : İzmir Diş Hastanesi, Tababet Uzmanlık Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim yet
kisini haiz bir hastanemiz olup Diş Hekimleri için açılacak asistanlık sınav sorularını hazırla
mak hususunda Bakanlığımızca çeşitli teknik problemlerle karşılaşıldığından, anılan Hastane 
bünyesinde eğitilmek üzere asistan alımı için sınav yapılamamıştır. 

Tıpta Uzmanlık Sınavlarında beraberliği sağlamak amacıyla, Diş Hekimleri için yapıla
cak asistanlık sınavlarının da, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından birlikte yapıl
ması ÖSYM'ye teklif edilmiştir. Ancak; anılan Merkezin, Diş Hekimlerinin de asistanlık sı
navlarını yapabilmeleri-için gerekli hazırlıkları bulunmadığından, bugüne kadar Diş hekimle
rinin asistanlık sınavları yapılamamıştır, 
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öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınav
larında, Bakanlığımızca İzmir Diş Hastanesine asistan İcadrosu bildirilebilmesi için 10 Mayıs 
1993 tarih ve 88137 sayılı yazımızla, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne yeniden görüş 
sorulmuş olup, Diş Hekimlerinin asistanlık sınavlarını yapabilmeleri için gerekli hazırlıkları 
bulunmadığı gerekçesiyle bu defa da olumlu bir cevap almak mümkün olmamıştır. 

Bu durumda, Bakanlığımızca yürütülecek çalışmalar neticesinde; bu Hastanemizin eği
tim personeli ve kapasitesine göre, Tababet Uzmanlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde eği
tim faaliyetlerini sürdürebilecek sayıda asistan alınmasının sağlanacağı tabiîdir. 

5. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Muğla 'nm Datça İlçesinde ilan edilen sit alanla
rına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar *m yazılı cevabı (7/1254) 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. Nevşat özer 

Muğla 
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince, ilgili koruma kurulla

rınca kanun gereği Sit alanları ilan edilmektedir. Bİr yerin veya bölgenin Sit alanı ilanı ile Sit 
alanı ilan edilen yerin veya bölgenin tasarruf özelliklerinde de önemli değişiklikler olmaktadır. 

Yurdumuzda ve bilhassa Muğla tlimiz Datça İlçemiz hudutlarında ilan edilen Sit alanla
rında önemli hataların yapıldığı, Datça İlçemiz yetkilileri ve vatandaşlarımız tarafından şikâ
yet konusu edilmektedir. Sit alanı sınırları, mahalline gidilmeden, yapılmakta olup, vatandaş
larımız gayri menkullerinin sit alanlarının sağlıksız sınırlara dayandırılarak ilanından dolayı, 
önemli zararlara duçar olmaktadırlar. 

Sorular : 
1. Muğla tli Datça İlçesi merkezi ve köylerinde Sit alanları hudutlarında vatandaşları

mızla, Kültür Bakanlığı arasında (Koruma Kurulları) problemler var mıdır? 
2. Sit ilanıyla birlikte doğan hudut problemlerinin çözümü için bir tedbir düşünüyor mu

sunuz? Bu maksatla Datça İlçemize bir heyet göndermeyi düşümüyor musunuz? 
3. Bu türlü problemlerin çözümü için yasal ve mevzuat itibariyla bir hazırlığınız var mıdır? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 2.7.1993 
Sayı : ÖZK/2707 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkan
lığı) 24 Mayıs 1993 tarih ve 1254-4699/21704 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Nevşat özer'in ilgi yazı ekindeki Datça İlçesinde ilan edilen sit 
alanlarına ilişkin soru önergesinde yeralan soruların yanıtları aşağıda sunulmuştur. 

Kültürel mirasın korunması, günümüz dünyasının temel sorunlarından birisi konumun
dadır. Geçmişten gelen kültürel birikim bir yandan teknolojik, değişim ve gelişmeler, bir yan
dan da çarpık sanayileşme yoluyla tahrip edilmektedir. Böylelikle, kültürel mirasımız geleceğe 
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aktarılmadan yokolma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Türkiye, sahip olduğu biriki
mi özel bir önemle korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak durumundadır. 

Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda, bugüne kadar 2 818 sit alanı ve 42 615 taşınmaz 
kültür ve tabiat varlığı tespit ve tescil edilmiştir. Datça ilçemiz de, sahip olduğu doğal ve arke
olojik miras bakımından tespit ve tescil edilen sit alanları arasında önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu ilçemizde, I ve III. derece arkeolojik sit alanları ile I. derece doğal sit alanları, Gayrimen
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 14.11.1981 gün ve A-3225 sayılı kararıyla tescil 
edilmiş ve bu alanlarda uygulanacak koruma kararları belirlenmiştir, tzmir II numaralı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 8.1.1992 tarih ve 2394 sayılı karanyla da daha önce 
alınan karar kapsamına giren Yazıköy, Karaköy, Kızlan ve Cumalı köylerinde sit alanı sınır de
ğişikliğinin mümkün olmadığı ve 2863 sayılı yasanın 11. maddesi uyarınca, sit alanında kalan 
zilyetlik parsellere tapu tahsis belgesi verilemeyeceği belirtilmiştir. 

Datça tlçe merkezinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile 
III. derecede kentsel sit alanı ise Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 6.2.1982 
gün, A-3290 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu, 22.8.1990 tarihinde ilçe merkezindeki kentsel sit alanı sınırlarının aynen ko
runmasını kararlaştırmış, ayrıca Reşadiye ve Datça mahalleleri III. derece arkeolojik ve kent
sel sit alanları geçiş dönemi koruma-geliştirme yapılanması koşullarını belirlemiştir. 

Bu kararlar alınmadan önce, konunun uzmanları tarafından Datça yarımadasında gerekli 
incelemeler yapılmıştır. Sit alanları yerinde incelenerek belirlenmiştir. 

Doğal ve tarihi mirasın korunması, birbirinden farklı boyutları bulunan önemli bir so
rundur ve bu sorunların tümünü içeren tek çözüm bulunması olanağı yok denecek kadar az
dır. Bununla birlikte, özellikle halkın katılımıyla, toplumun geliştirdiği bilinçle bütünleşmiş 
bir korumacılık anlayışı, en kalıcı ve verimli olanıdır. 

Amacımız, koruma bilincinin toplumda yerleşmesini sağlamak, kararlara yöre halkının 
temsilcileri aracılığıyla katılımını olanaklı kılmak ve yaşayarak korumaktır. Bu doğrultuda sür-
dülen çalışmalar sonuçlanmış ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasında 
önemli değişiklikler içeren yasa taslağı hazırlanmıştır. Kısa süre içerisinde Bakanlar Kurulun
da görüşülerek TBMM'ye sunulacak olan değişiklik önerileri, sorunun çözümünde önemli adım
lar içermektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
121 İNCİ BİRLEŞİM 

3 . 7 . 1993 Cumartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 

3 
SEÇİM 

• 4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6. 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER . 


