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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Turgut Özal tarafından Hükümet Prog
ramı okundu. 

•'13.12.1983 tarihli 7 nci Birleşimde alınan karar 
gereğince Hükümet Programı üzerindeki görüşmeleri 
yapmak için, 22.12.1983 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat T7.40"ta son verildi. 

Başkan 
Necmettin KARADUMAN 

Kâtipüye Kâtip Üye 

Samsun Hatay 
Süleyman YAĞCIOĞLU M. Murat SÖKMENOĞLU 

No. : 2 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

21.12.1983 Çarşamba 

Tezkere 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimi

ne Tabi Kuruluşların 1982 Yılı Bilanço Kâr ve Za
rar Hesaplarının Yüksek Denetleme Kurulunca Ha
zırlanan Raporları ile Türk Hava Yolları A. O.'nın 
1980 Yılı Raporunun 468 Sayılı Kanun Gereğince Su
nulduğuna Dair 'Baş'ba'kanlik Tezkeresi. (3/20) (Kamu 

İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9.12.1983.) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çeliş'bak'ın, dizel 

lokomotiflerinin imal ve ithaline ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.12.1983) 

22.12.1983 Perşembe 

Teklif 
1. — Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 9 arka

daşının, Mahalli İdareler Seçimi Kanunu Teklifi. 
'(2/1) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.12.1983) 

Tezkereler 
1. — Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü

ne Ait 1982 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu ile 
1983 Yılı İş Programına İlişkin Raporun Sunuldu
ğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/21) (Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 6.12.1983 - Kurucu Meclisten) 

2. — İller Bankası Genel Müdürlüğünün 1982 Yılı 
Bilançosu ile Kâr ve Zarar Hesabının Sunulduğuna 

Dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/22) (Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.12.1983 - Kurucu Meclisten) 

3. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünün 1982 Malî Yılına Ait Bilanço ve 
Faaliyet Raporlarının Sunulduğuna Dair Başbakan
lık Tezkeresi. (3/23) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.12.1983 -
Kurucu Meclisten) 

4. — Bağ - Kur Genel Müdürlüğünün 1982 Malî 
Yılına Ait Bilanço ve Faaliyet Raporlarının Sunul
duğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/24) (Kamu 
iktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 6.12.1983 - Kurucu Meclisten) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saatli : 15.00 

BAŞKAN : Nedmettin KARADUMAN 
KÂTİP ÜYELER : M. Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 
inci Birleşimini açıyorum. 

1. — Başbakan Turgut Özal tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimize göre, Başbakan Sayın Turgut özal 

tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun geçen Birle
şimde okunan Programı üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Görüşmelerde İçtüzüğün 73 üncü maddesine gö
re, siyasî parti grupları adına birer sayın üye ile şa
hısları adına iki sayın .üyeye ve Hükümet adına da 
Başbakan veya bir bakana söz verilecektir. 

Hükümet Programı üzerinde söz alan sayın üyele
rin adlarını sırasıyla okuyorum : 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ercüment 
Konukman, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adı
na Sayın Turgut Sunalp, Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Necdet Calp. 

Şahısları adına konuşacak sayın üyeler; Sayın Reşit 
Ülker, Sayın İsmail Şengün, Sayın Mustafa Kemal Pa-
laoğlu, Sayın Fenni Islimyeli, Sayın Ülkü Söyle-
mezoğlu, 'Sayın Yılmaz Hocaoğlu, Sayın Mükerrem 
Hiç, Sayın Mehmet Kocabaş, Sayın Haydar Koyun
cu, Sayın Abdurrahman Necati Kara'a, Sayın Ahmet 
Sarp, Sayın Mazhar Haznedar, Sayın Kâmuran İnan, 
Sayın Yılmaz İhsan Hastürik, (Sayın Rıfat Bayazıt, Sa
yın Mahmut Akkılıç, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu. 

Genel Kurulun 13.12.1983 tarihli 7 nci Birleşimin
de alınan karar gereğince, siyasî parti grupları ve 
Hükümet adına yapılacak konuşmalar süresizdir; ki
şisel konuşmalar ise 20 dakika süre ile sınırlıdır. 

Görüşmelere geçmeden önce dinleyicilerle ilgili 
'bir hususu hatırlatmakta yarar görüyorum : 

İçtüzüğün 145 inci maddesine göre, dinleyiciler 
sükûnet içinde oturmak zorundadırlar. Söz, alkış ve 
başkaca bir hareketle düşüncelerini belirtmeleri ya-

Çoğunluğumuz vardır. 

saktır. Bu yasağa uymayan dinleyiciler, görevliler 
tarafından derhal dışarıya çıkarılacaktır; bunu belirt
miş oluyorum. 

Efendim, söz sırası Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Ercüment Konulkman'mdır. 

Buyurun Sayın Konukman. (ANAP Grubu sıra
larından alkışlar.) 

ANAP GRUBU ADINA RECEP ERCÜMENT 
KONUKMAN {İstanbul) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

6 Kasım 1983 Seçimleriyl© Türkiye'de yeni bir 
dönem başlamıştır. Millî irade tecelli etmiş, iktidar 
Anavatan Partisine verilmiştir. Şimdi aziz Türk Mil
leti birlik, beraberlik, huzur ve güven içinde Ana
vatan İktidarından üstün hizmetler bekliyor. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin göreve başladığı 
1983 Aralık ayı, ekonomik ve sosyal göstergeler ba
kımından son derece güç şartlar içerisinde bulundu
ğumuzu göstermektedir. 

Asayiş ve huzurun temini hususunda gösterilen 
başarı Yüce Meclisimizin malumlarıdır. Ancak, Hü
kümet Programında da ifade edildiği gibi, henüz 
anarşinin kökü kazınamamış, anarşi mihrakları gü
venlik 'kuvvetlerinin başarılı takipleriyle sindirilebil-
miştir. Anarşi ile kesin şekilde mücadele için Hükü
metin alacağı bütün tedbirlere Yüce Meclisimizin des
tek olacağını umuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti üzerinde menfur emeller 
besleyen iç ve dış yıkıcı güçler, bu ülkeyi bölmek 
için her türlü gayreti göstermişlerdir ve gösterecek
lerdir. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece 
Türk Milletinin bu düşmanları yenebileceğine inanı
yoruz. 

1983 yılı sonunda yeni Hükümetin devraldığı eko
nomik tablo, maalesef pek iç açıcı değildir. 198'3 yı
lında enflasyon hızının yüzde 20'ye düşürülmesi he
def alınmışken, şu günlerde bu oranın iki misline çi

lli. — HÜKÜMET PROGRAMI 
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kaçağı anlaşılmaktadır. Bu da, dar ve sabit gelirlilerin 
aradaki fark kadar gelir kaybına uğraması ve daha 
da fakirleşmesi demektir. Bir başka deyimle 198} 
yılında Orta direğin, süratle artan enflasyon karşı
sında gittikçe daha fazla bir oranda fakirleştiği söy
lenebilir. 

Diğer taraftan, Önceki yıllarda hızlı bir artış gös
teren ihracatımızın 1983 yılında 1982 seviyesine an
cak geldiği görülmektedir. iBu durum, ödemeler den
gesini menfi yönde etkilemiştir. 

Sayın milletvekilleri, millî gelirin artışı ve ekono
mik büyüme bakımından da 1983 yılı fazla şanslı bir 
yıl gibi gözükmemektedir. Daha önceleri, 1981 ve 
1982 yıllarında yüzde 4'ün üzerinde kaydedilen bü
yüme hızı, 1983 yılında önceki yıllara göre bir azal
ma göstermiştir. 1983 yılındaki' istikrarsızlık ve ka
rarsızlık; para ve finansman politikasındaki fazla tu
tumlu olmayan durum enflasyonun artmasında 
önemli bir etken olmuştur. Şirketler ve banka kur
tarma operasyonlarına bütün eleştirilere rağmen de
vam edilmiş ve bu operasyonlarla Hazine büyük ris
kler altına sokulmuştur. 

Bütün bu yanlış politikalar neticesinde enflasyon 
devirlerinin klasik hastalıkları ortaya çıkmış; altına, 
gayri menkule yönelme görülmüş ve tasarruf mev
duatı, yatırım ve üretim azalmıştır. ıBütün bu zin
cirleme olaylar neticesinde de enflasyon daha da hız
lanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin gündemindeki 
en önemli konu huzur ve güven ortamının sağlanma
sı ve enflasyonla mücadeledir. Hükümet Programın
da bu konulardaki istikrarlı ve kararlı önerilerin so
nuna kadar destekçisi olacağız. 

Şuna kesinlikle inanıyoruz ki, Türkiye önümüz
deki yıllarda 211 inci asrın başlamasınla kadar uzanan 
dönemde ne yaptığının farkında bir idare ile yöne
tildiği takdirde; ne enflasyon ve ne de işsizlik hiç
bir zaman büyük bunalımlara sebep olacak ölçüde 
artmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz ettiğimiz tab
lo muvacehesinde yeni Hükümetin işi fevkalade zor
dur. IBütün bu güçlüklerin yenilebilmesi, bir an hile 
vakit kaybetmeden sistemli ve dikkatli bir çalışma 
ile mümkün olabilecektir. 

«Parlamento olarak yasama faaliyetleriyle Hükü
mete bu yüklü ve ağır programın gerçekleşmesi ko
nusunda yardımcı olmaya mecburuz. 

12 Eylül 1980 öncesi dönemde ülkemiz çok ciddî 
çalkantılara sebep olmuş, Türk Devletinin otoritesi 
zedelenmiş ve varlığı tehlikeye maruz kalmıştır. Anar
şi, terör ve bölücülük neticesinde aziz vatanımız sü
rüklendiği büyük tehlikeden Silahlı Kuvvetlerimizin 
1'2 Eylül 1980'de yaptığı müdahaleyle kurtulmuştur. 

Millî birlik ve beraberliğin 'sağlanmasında en bü
yük payı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Ev-
ren'e, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sayın Üyelerine 
ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize bu vesile ile Ana
vatan Partisi Meclis Grubu olarak şükranlarımızı bir 
kere daha arz ederiz. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Sayın 'Milletvekilleri, Hükümet Programında hu
zurlu bir kalkınma için bütün tedbirlerin alınmış ol
duğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Temel 
meseleler ön plana alınmış ve çözüm yolları açık ve 
net olarak izah edilmiştir. Sosyal ve ekonomik anar
şinin yok edilmesi için Anavatan İktidarının bütün 
gayretlerini göstereceğine inanıyoruz. Sosyal ve ikti
sadî gelişme arasındaki dengenin sağlanması, memle
ketin kalkınmasının temel şartıdır. İstikrar içinde ge
lişen bir ekonomide sosyal meseleler daha kolay ve 
süratle çözülebilir. Sorunların geçici tedbirler yeri
ne, köklü uygulamalarla halledilebileceğine inanıyo
ruz. Demokratik rejim, insan hak ve hürriyetlerinin 
en iyi şekilde korunduğu bir rejimdir. Temelinde 
karşılıklı sevgi ve saygı vardır. Anavatan Hükümeti
nin programı 'hazırlanırken bu temel felsefeden hare
ket edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında hu
zur ve güvenin sağlanması için alınacak tedbirlerden 
geniş bir şekilde bahsedilmiştir. Huzur ve güvenin 
sağlanması ve kalıcı olabilmesi siyasî, iktisadî ve sos
yal politikanın bir bütünlük içinde uygulanmasına ve 
dengeli bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Yasama, 
yürütme ve yargı organları iktidarı ve muhalefetiyle 
bütün siyasî partiler huzur ve güvenin teminine yar
dımcı olmalıdırlar. Geçmişte anarşi ve terörün yayı
lışı, devletin iktisadî gücüyle ters orantılı olmuştur. 
Ekonomik istikrarın bozulduğu dönemlerde anarşik 
olaylarda büyük bir sıçrama görülmüştür. Yokluğun, 
kıtlığın ve işsizliğin olduğu ortamda huzur ve güven
den söz edilemez. 

Hükümet Programında anarşi ve terör, bölücülük 
ve aşırı cereyanlarla sürekli ve etkili bir şekilde mü
cadele edileceği, güvenlik kuvvetlerinin modern im
kân ve araçlarla donatılacağını görmekten büyük 
mutluluk duyuyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında çok 
önemle işlenen konulardan biri de konut sorunudur. 
Konut, sadece oturulacak bir ev. değil, sosyal içerik
li, ferdin, ailenin ve toplumun topyekûn huzuru ile 
alakalı çok yönlü bir olaydır. Hükümet Programı 
meseleye bu açıdan bakarak çözüm getirmiştir. 

Huzurlu bir eve sahip olmayan ferdin, işinde ve
rimli ve başarılı olması mümkün değildir. 

Reformların yaygınlaşmasında sosyal adalet, ve 
sosyal güvenliğin temininde konutun önemi büyük
tür. Sanayileşme yolunda olan ülkemizde şehirleşme
nin gerekli olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Bir anlamda kalkınma, 'belirli sayıda konut üretimi 
ile mümkündür. Son yıllarda büyük şehirlerimizin 
içinde ve etrafında gelişen gecekondu bölgeleri her 
türlü plansız ve kontrolsuz konut yapımı sonucu, sa
kıncaları giderilemeyecek boyutta bir başka anarşiyi 
doğurmuştur. Bu sebeple Hükümet Programı konut 
sorununa iki yoldan çözüm getirmektedir. 

— Ferdi teşebbüsün süratle konut yapımına yö
nelmesi, 

— IKonut yapımının büyük boyutlara ulaşması 
için her türlü tedbirin kısa zamanda alınması öngö
rülmüştür. 

Plan, proje, altyapı, kredi, mevzuat ve bürokrasi 
konularında her türlü tedbiri almak ve devlet des
teği sağlamak hedef alınmıştır. 

'Kamu kuruluşlarının ve özel teşebbüslerin kendi 
personeline ve emeklilerine lojman ve konut yapımı
na hız vermesi teşvik edilmektedir. 

Devletin toplu konut meselelerine eğilmesi, dü
zenli ve ekonomik şehirleşmenin rasyonel biçimde 
ele alındığının bir ifadesidir. 

Sayın milletvekilleri, dünya zelzele kuşağı üzerin
de bulunan Türkiyemizde zaman zaman ve çok ya
kın geçmişte Doğu Anadolu illerimizden Erzurum, 
Kars ve Erzincan'da büyük can ve mal kaybına se
bep olan zelzele felaketi de bizi bu tip bölgeler için 
özel tipte konut üretimine zorlamaktadır. Aynı zel
zele felaketlerine uğrayan "başka dünya milletlerinin 
uygulamakta olduğu teknolojiden de yararlanılarak 
gerekli tedbirlerin süratle alınacağına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın 'Özal Hükümeti, kalkın
mada öncelikli yörelerimiz için özel bir program ge-' 
liştİrmiştir. ITarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için 
ucuz ve uzun vadeli tedbirlerin alınması kararlaştı
rılmıştır. Sınır illerimizin çikmaz sokak olmaktan 
kurtarılması gayretlerini olumlu karşılıyoruz. Bu böl
gedeki memurlara ve yöneticilere tatminkâr bir üc
ret verilmesi cihetine gidilmesini tasvip ediyoruz. 
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Anavatan Hükümeti, bürokrasinin azaltılmasın
da memura ve vatandaşa itimadı esas kabul eden bir 
zihniyeti hâkim kılacaktır. Devlet hizmetinin gayret 
ve feragatla yapılan işlerin bir yama bırakılarak sa
dece memurun ve yöneticinin hatalarını arayan tef
tiş zihniyetinden kurtarılması fikrini destekliyoruz. 
Devlet sadık ve çalışkan memura sahip çıkacak, bu
na karşılık yapılmayan işlerin takipçisi olacak zihni
yeti alkışlıyoruz. 

Serbest bölgelerin, ihracatın artmasında olduğu 
kadar, doğrudan doğruya hizmet ihracında da 'bir 
araç olduğu fikrine katılıyoruz ve Hükümet Progra
mındaki serbest bölge lihdasıyla 'ilgili görüşleri destek
liyoruz. 

Esnaf ve sanatkârımızın işyeri sahibi olması, ma
kine ve teçhizat alanında gerekli desteği görmeleri, 
küçük sanayi sitelerinin öncelikle bitirilip hizmete 
açılması gibi, Programda öngörülen hususları benim
siyoruz. Esnaf ve sanatkâra verilen banka kredileri
nin bütün bankalar aracılığıyla yapılmasından yana
yız. 

Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetlerinden bütün 
vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını sağ
lamak 'hedefimiz olacaktır. 

Sağlık hizmetlerıinin vasıflı ve güvenilir, 'forma
liteden uzak ve ü\ke sathında dengeli bir şekilde yay
gınlaştırılması fikrini benimsiyoruz. Bütün vatandaş
larımızın sağlık sigortasına kavuşturulması ve her 
vatandaşın istediği hastaneden faydalanmasını sağla
mak Sayın özal Hükümetinin vaatleri arasındadır. 

Hükümetin sağlık hizmetlerini bir bütün olarak 
ele almak fikrini candan destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, millî kültürümüzün tanıtıl
masında ve yayılmasında radyo - televizyon ve ba
sının önemi büyüktür. Basın yayın hizmetlerinin den
geli bir şekilde dağıtımını hedef alan 'bir politikadan 
yanayız. 

Güzel Türkçemizin yapısını ve güzelliğini zedele
yecek hareketlerin karşısında olacağız. Anadilimi
zin tabiî seyri içinde gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Milletimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli 
bir rolü olan musikî, resim, edebiyat, folklor, sine
ma ve tiyatro gibi kültür ve sanat hareketlerinin des
teklenmesinden, sanatçının korunmasından ve dev
letin gerekli desteği sağlanmasından yanayız. 

Milletlerarası terörizm ve onun bir parçası olan 
Ermeni cinayet şebekeleri ile daha müessir bir şekil
de mücadele edileceğini 'bildiren zihniyeti candan al
kışlıyoruz. I(ANAP sıralarından alkışlar). 
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Sayın milletvekilleri, bir partinin seçim beyan
namesi ile hükümet programı arasında ilk defa bu 
kadar bir benzerlik ve uyum vardır. !Bu, meselelerin 
başından beri ciddiye alındığının bir delilidir. Hükü
met Programında, sadece programdan ve plandan 
bahsedilmemiş, problemlerin çözümleri de beraberin
de getirilmiştir. Enflasyondan bahsedilmiş, enflasyo
nun aşağı çekilmesi için tedbirler sıralanmıştır, ko
nut sorunu dile getirilmiş, hal çareleri takdim edil
miştir; bürokrasiden bahsedilmiş, alınacak önlemler 
sıralanmıştır. 

Sayın özal Hükümeti daha güvenoyu bile alama
dan, geçmişteki hükümetlerin yıllarca yapamadıkla
rı bürokratik engelleri bir hamlede aşmış, bakanlık
ların adedini azlatmış ve yeni bakanlıkları da reorga-
nize ederek bürokratik hayata yepyeni bir veçhe ver
miştir. 

Anavatan Hükümeti milliyetçi ve muhafazakâr, 
sosyal adaletçi ve serbest piyasa ekonomisini hedef 
alan bir politika izleyeceğini ifade etmektedir. Bu po
litikayı yürekten destekliyoruz. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

Türkiye'de siyasî zaferler iktisadî zaferlerle taç
landırılmak zorundadır. Türkiye'de insan ve tabiî 
kaynak potansiyeli iyi değerlendirebildiği takdirde 
halledilemeyecek bir mesele yoktur. Sadece samimi 
bir gayret ve bilinçli bir çalışma yeterlidir. 

Sayın milletvekilleri, size bu konuşmayı yapma
dan önce Cumhuriyet hükümetlerinin bugüne kadar 
yapmış oldukları hükümet programlarını tetkik ettim. 
Bir siyasî partinin grup foaşkanvekili olarak değil, bir 
ilim adamının objektifliği içinde şu hususu bilhassa 
belirtmek isterim. !Bu Program şimdiye kadar yapı
lan en teknik, en güzel, en doyurucu ve meseleleıe 
en iyi şekilde çözümler getirmiş bir Hükümet Prog
ramıdır. IBu Programın getirdiği mesajlar, aziz mil
letimiz liçin yeni, heyecan verici, hizmet yarışı ile ge
çecek olan bir dönemin müjdecisidir. 

Anavatan Partisi Meclis Grubu olarak, bu Hü
kümet Programının uygulanmaya konulmasıyla mem
leketimizin birçok meselelerinin süratle çözüleceğine 
ve yepyeni, mutlu ve güçlü bir Türkiye'ye kavuşabi
leceğimize şiddetle inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Parlamentomuzun en genç 
ve iş bitiren kadrosuyla huzurunuzda bulunan ve 
sizlerden güvenoyu isteyen Sayın Özal Hükümetine, 
parti 'hesaplarının dışında kalarak ve ön yargıya ka
pılmadan hep -birlikte güvenoyu verelim. (ANAP sı

ralarından alkışlar). Böylece, yeniden 'başlayan par
lamenter düzende birlik ve beraberliği temsilen yep
yeni bir çığır daha açalım. 

Biz, bu Hükümete inanıyoruz, vaat ettiklerini ya
pacağına güveniyoruz. 

Bu sebeple Sayın Özal Hükümetini bütün kalbi
mizle destekliyoruz. 

Takdir Yüce Meclisimizindir. 
Anavatan Partisi Meclis Grubu olarak Yüce 

'Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi adına 
Sayın Turgut Sunalp, buyurun. (Alkışlar) 

M.İD.P. GRJUBU ADINA TUİRGUT SUNALP 
(izmir) — [Saygıdeğer IBaşkanım, muhterem millet
vekilleri; hepinizi derin saygılarımla selamlarım. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubu adına 
Hükümet Programı üzerindeki görüşlerimizi açıkla
mak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Başbakanın iki gün evvel Yüce Meclise tak
dim etmiş 'bulunduğu Hükümet Programını dikkatle 
takip ettim. 

iktidar Partisi olarak ciddiyet ve «müsamaha için
de her türlü tenkide açık bir şekilde muhalefetle olan 
ilişkilerin sürdürüleceğine dair Sayın Başbakanın 

•sözleri beni ve Partimiz mensubu arkadaşlarıımı mü
tehassis etmiştir. I(ANAP sıralarından alkışlar). Dai
ma böyle bir anlayış içinde bir strateji uygulanması 
içten temennimizdir. 

6 Kasım seçimlerini müteakip yeniden demokra
tik parlamenter 'rejime girmiş bulunuyoruz. Biz Mil
liyetçi Demokrasi Partisi olarak, demokratik düzenin 
devlet idaresinden en müessir ve kişi haysiyet ve şe
refine en uygun bir rejim olduğu görüşündeyiz. Geç
mişin tecrübeleri ışığında ve büyük emekler mahsû
lü olarak hazırlanmış bulunan Anayasamızın vazet
miş bulunduğu kaideler, demokratik yönetim teknik
leri zorunlu ve gerekli olmakla 'beraber, sağlıklı bir 
demokrasinin yerleşip işleyebilmesi için bunların ya
nında ahlakî muhtevanın gereklerinin de yerine geti
rilmesi şarttır. Demokratik ahlakî muhtevanın yoklu
ğu halinde, demokrasinin kendine has teknikleri, de
mokrasiyi gerçekleştirmek hususunda yetersiz kalır. 

Bu itibarla, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak 
demokrasinin moral değerlerine önem veriyoruz ve 
demokrasi tekniğiyle ahlakının bölünmez bir bütün 
olduğuna inanıyoruz. 

Bu kısa açıklamalardan da anlaşılacağı veçhile 
bize emanet edilmiş bulunan Anayasada öngörülen 
demokrasi tekniğinin demokratik ahlakî muhteva ile 

92 — 
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teçhiz edilmesi elzemdir. Bu sebeple Milliyetçi De
mokrasi Partisi olarak yapıcı bir muhalefet politika
sı sürdürmeye kararlıyız. (ANAP ve MİDP. sıraların
dan alıfcışlar). Aynı anlayışın iktidar partisinde de 
hâkim olacağı ümidini taşıyoruz. /(ANAP ve MDP 
sıralarından alkışlar). 

Biz, siyasî partilerin birbirlerine tahammül ve say
gı göstermeleri ve partiler arası ilişkilerin vatanse
verlikten kaynaklanan bir dostluk içerisinde yürütül
mesi lüzumuna inanmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, (Milliyetçi Demokrasi 
Partisi olarak, millî iradenin mutlak üstünlüğüne, 
egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait oldu
ğuna ve milletin bu hakkını siz milletin temsilcileri 
aracılığıyla kullanması gereğine ve bu 'hakkın hiçbir 
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmayacağına inanı
yoruz. (ANAP ve MİDP sıralarından alkışlar). 

'Büyük Atatürk'ün vazettiği milliyetçilik anlayı
şına bağlıyız. Bu itibarla, birleştirici ve yüceltici bir 
milliyetçilik anlayışı içerisindeyiz. 

Partimiz, Türk vatanında yaşayan bütün yurttaş
ları; ırk, sınır, renk, mezhep ve din farkı gözetmek
sizin aynı millî ruh etrafından 'birleştirmeyi hedef al
mıştır. (MDP sıralarından alkışlar). 

(Bölgeciliğe, ayırıcılığa ve bölücülüğe karşıyız. Bü
yük önder Atatürk'ün dediği gibi, Türk Milleti tektir 
ve bütündür. Türkiye'de «Ben Türküm» diyen herkes 
Türktür. Atatürlk milliyetçiliği, birleştirici bir kültür 
milliyetçiliğidir. 

Laikliği, din ve ibadeti hor gören değil, bilakis 
yücelten bir sistem olarak anlıyoruz. Laiklik ilkesi
nin bir gereği olarak kutsal din duygularının devlet 
işlerine ve politikaya karıştırılmasına karşıyız. Keza 
laikliği, devletin din ve ahlâkî ihtiyaçlara kayıtsız 
kalması şeklinde anlamıyoruz. (Bilakis laikliği, kişinin 
batıl inançlarından korunarak gerçek din bilgi ve 
kültürüne, ahlak öğretimine devletin gözetim ve de
netimi altında sahip kılınması; din sahasındaki bütün 
ihtiyaçlarının karşılanması istikâmetinde anlıyoruz. 
(ANAP ve MDP sıralarından alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri; Sayın Özal'ın takdim 
etmiş bulunduğu Hükümet Programı, icraat progra
mı olmaktan ziyade, 'bir vaatler manzumesidir. (MDP 
ve HP sıralarından alkışlar). IBu haliyle iktidar Par
tisinin Seçim Beyannamesinin değiştirilmiş bir tekra
rıdır. 

Seçim beyannamesinde icraî sarahatlerin olmayaca
ğı doğaldır. Ancak bir hükümet programında vaatle-

vre zamanlama getirilmesi, tedbirlerin açıklanması, 
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her hususta önceliklerin belirtilmesi ve sarih icraî 
unsurlara yer verilmesi lazımdır kanaatindeyiz. 

Bir program bunlardan mahrum olunca veya bun
lardan çok cüzi bir kısmını ihtiva edince, zaman za
man dinleyicilere heyecan veren ve .iktidarın alkışla
rını toplayan klasik bir siyasî edebiyat numunesi ol
maktan ileriye gidemez. 

Ayrıca, Hükümet Programının kaleme alınmasın
da düzgün bir sistematiğe rastlayamadık. Aynı ko
nunun değişik yerlerde parça parça zikredilmesi ta
kipte ve değerlendirmede güçlükler vermektedir. 

Bu genel görüşümüze misaller vererek devam 
ediyorumi: 

Muhterem milletvekilleri, Milliyetçi Demokrasi 
Partisi olarak Türkiye'nin başlıca meselelerini, siyasî 
istikrar içerisinde ekonomi ve millî eğitim alanların
da görüyoruz. Bu sebepledir ki, Partimizin temel gö
rüşlerini ihtiva eden kitabımız hazırlanırken, ekono
miye ve millî eğitim politikasına özel bir ağırlık ver
miş bulunuyoruz.. 

Ancak, bizim görüşümüze göre ekonomi; para -
kredi, maliye; sanayi, ticaret, tarım, turizm, ulaştır
ma ve haberleşme politikaları ile bir bütün teşkil 
eder. Ekonomi politikamız ferdin ve toplumun refa
hı ve mutluluğu için bir vasıtadır. ıBu itibarla eko
nomik politikamızı sosyal politikamızdan ayrı ve 
mücerret bir şekilde düşünemiyoruz. Değişik bir ifa
de ile ekonomik politikamızın hedefini ferdin ve top
lumun refahı ve mutluluğu teşkil etmektedir; ancak 
gerek ekonomik ve sosyal politikanın, gerek millî 
eğitim potikasının başarıya ulaşabilmesi için 12 Ey
lül Harekâtı ile sağlanmış bulunan huzur ve güven 
ortamının devam ettirilmesi şarttır. Hükümet Progra
mında belirtilmiş olduğu gibi, bu ortamın devam et
tirilmesinde herkese ve özellikle siyasî kuruluşlarla 
birlikte yargı organları, üniversiteler, basın ve yayın 
organları gibi bütün kuruluşlara büyük görev ve so
rumluluklar düşmektedir. Ancak, bu ortamın devam 
ettirilmesinde, özellikle Hükümete çok daha büyük 
görevler düştüğü görüşündeyiz; bu hususu bilhassa 
belirtmek istiyorum; çünkü, Hükümet Programında 
bu konuda Hükümete düşen sorumluluğun ağırlığı 
belirtilmemiştir. (Biz Milliyetçi Demokrasi Partisi 
olarak huzur ve güven ortamının devamı hususunda 
başlıca sorumlu olarak Hükümeti görmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, huzur ve güven ortamının 
devamının sağlanmasında esas sorun olarak iktisadî 
bozuklukları görmek ve göstermek hatalıdır. Her şe
yi ekonomiye bağlamak Marksist zihniyetin temel al-
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dığı bir görüştür. 'Hal böyle iken, Hükümet Progra
mında Türkiye'nin meselelerinde millî birlik, asayiş 
ve huzurun temininden sonra ikinci sırayı iktisadî, 
sosyal meseleler almaktadır» denmesi bizi fevkalade 
memnun etmiştir. (ANAIP ve MDP sıralarından al
kışlar). 

Sayın Başbakanın, televizyon konuşmalarından ve 
seçim kampanyasındaki beyanlarından bu yana, gö
rüşlerinde kısmen de olsa bir değişiklik müşahede 
edilmesi, olaylara gerçekçi bir açıdan bakmaya baş
ladığının ifadesidir. Doğrusu, seçim sathı mailinde 
bir tür konuşup, programda, Milliyetçi Demokrasi 
Partisinin çizgisine gelinmesini 'burada ifade etmek
ten kendimi alamıyorum. (MDP sıralarından alkış
lar). 

Biz Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, ekono
mik bozuklukları ancak anarşi ve terörü besleyen bir 
unsur olarak görüyoruz. -

Millî birlik ve beraberlik içinde yaşayan, manevî 
değşerlere önem veren, dış tahrik ve tehlikelerin ma
hiyetini idrak edecek kültür düzeyine ulaşmış 'fertler
den oluşan ve devlet otoritesi ile insan hak ve hür
riyetlerini telif eden bir toplumda; anarşinin, /terörün 
ve bölücülüğün kök salmasının güç, hatta imkânsız 
olduğuna inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, 
12 Eylül Harekâtı ile ülkemizi ve milletimizi bölün
mekten kurtarmış ve hiçbir ülkede emsaline tesadüf 
edilmeyen bir anlayış içinde ilan ettiği programa sa
dık kalarak, demokratik rejim ortamını hazırlamış ve 
fiilen bu düzene geçmeyi gerçekleştirmiştir. Bu iti
barla, Silahlı Kuvvetlerimize şükran borcumuz var
dır. (Alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Programları-
nın bazı özellikleri üzerinde kısaca durmak istiyo
rum. 

Hükümet programlarının bütçe ve yıllık prog
ramlarla sıkı ilişkileri vardır. Bütçeleri dikkâte al
madan Hükümet Programı düzenlemek mümkün de
ğildir; ancak Sayın özal'ın takdim etmiş bulunduğu 
Hükümet Programıyla daha önce hazırlanarak ya
salaşmış bulunan Bütçe arasında organik bir bağ te
sis etmek mümkün değildir. 

Hükümet Programında «ücretlerin artırılacağın
dan ve bazı sosyal mükellefiyetlerin yerine getirile
ceğinden» söz edilmektedir. Misal olarak zikrettiğim 
bu hususların gerçekleştirilebilmesi bütçe imkânları

na bağlıdır. Bu itibarla Hükümet Programındaki bu 
kabil vaatlerin kaynak bulunmadıkça gerçekleşme 
imkânı hakkında ciddî tereddütler taşımaktayız. 

Nitekim, Hükümet Programında enflasyonun aşa
ğıya çekilmesi hususuna önem verilmiş olduğu hal
de, enflasyon oranının 1984'te hangi düzeye indiril
mesinin hedef alındığı pek gösterilmemiş; yalnız ge
nelde bir yüzde 25 rakamından bahsedilmiştir. Keza 
sosyal hedef olarak zikredilen enflasyonun yüzde 
10'un altında seyretmesi hangi yıl gerçekleştirilebile
cektir? Bu kadar belirsiz bir vaat, Sayın Özal'ın ifa
desiyle «Orta direğin» gelir dağılımından adil pay 
almasını başka bir bahara bırakmak demek olmuyor 
mu? 

Hükümet Programında «Enflasyon yüzde 10'un 
altına indirilemediği takdirde gelir dağılımının dü
zeltilemeyeceği» açıkça ifade edilmektedir. Bu durum 
karşısında, gelir dağılımının, yine Sayın Özal'ın ta
biriyle, Ortadirek lehine düzeltilmesi uzun bir süre
ye ihtiyaç göstermektedir. 

Kısacası, Ortadirek uzun süre gelir dağılımından 
hakkı olan payı layıkıyla almaktan mahrum kalacak
tır. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Bu arada şu hususu da belirtmek isterim : Sa
yın özal seçim kampanyasında ve Hükümet Prog
ramında bir «Ortadirek» ten bahsetmektedir. Bun
dan, gelir dağılımı ve yaşantı bakımından bir tasnif 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Ortada bir direk olduğu
na göre, bu direğin tarafeyninde bir uzun veya yük
sek direkle bir de kısa veya aşağı direk mevcut ol
ması lazımdır. Yüksek direkte kimlerin olduğunu 
anlıyoruz; fakat orta direkte geri kalan herkesi top
ladığına göre, aşağı direk kimleri ihtiva ediyor, doğ
rusu anlayamadım. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Programın
da, özellikle o da pek sisteme uymaz bir şekilde 
ekonomiye ağırlık verilmiş olduğunu görüyoruz. Ay
rıca ekonomik meselelerin tümü de yeterli bir bi
çimde ele alınmış değildir. Bu görüşümüze misal ola
rak öncelikli sektörleri zikretmek isteriz. Hükümet 
Programında hangi sektöre öncelik verilmiş olduğu
nu tespit etmek mümkün değildir. 

Enerji sektörü, tarım ve sanayi sektörü, ulaşım 
sektörü ülkemiz için ehemmiyet arz eden başlıca 
sektörler arasında bulunmaktadır. Bütün sektörler 
arasında önceliklerin hiç olmazsa anahatlarıyla tes-
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pit edilmesi yoluna gidilmeliydi. Keza yabancı ser
mayeden söz edilirken hangi sektörlerde bu sermaye 
ile işbirliğinin tercih edildiği de belirtilmemiştir. Ay
rıca, yabancı sermayeye hangi yolla g îven sağlana
cağı hakkında da genel mahiyette dahi olsa, bir açık
lamaya tesadüf edilememektedir. 

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri enerjiyle 
ilgilidir. Enerji üretiminin artırılması yollarına ve 
özellikle kısa vadede bu konuda alınacak tedbirlere 
işaret edilmemiştir. Hükümet Programında enerji ta
sarrufuna önem verilip verilmediği, önem veriliyor
sa, hangi yolla bu hususa yaklaşılacağı keza belirtil
memiştir. 

Bugün, birçok yabancı ülkelerde, enerji tasarru
funu sağlamak üzere çeşitli araştırmalar ve projeler 
yapılmaktadır. Enerji tasarrufu bir ampulün söndü-
rülmesiyle gerçekleştirilemez. Binaların, fabrikaların 
tertip tarzları dahi enerji tasarrufunda önemli rol 
oynamaktadır. Hükümet Programından bu hususları 
anlamak mümkün değildir. 

İşte, bu sebeplerle Hükümet Programında sadece 
ekonominin enflasyona müteallik meselelerine; o da, 
bazı çelişkilerle temas edildiğini ifade etmek istiyo
rum. Vaatler kaynaklarla, üretim ise enerji ile den-
gelendirilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, 6 Kasım Seçimleri pro
pagandası müddetince İktidar Partisinin seçim mey
danlarında, basında ve televizyonda ileri sürdüğü 
ekonomik görüşleri Say.n Başbakan tarafından oku-
Inan Hükümet Programıyla bir defa daha tekrarlan
mış bulunmaktadır. 

Hükümet Programında yer alan ekonomi politi
kası ve orta tabaka için öngörülen tedbirler bir sis
temden uzak ve muğlaktır. Programda enflasyonun 
aşağı çekilmesine öncelik verileceği söylenmekle be
raber, 1984 yılı hedefi olduğunu kabul ettiğimiz yüz
de 25'lik enflasyon oranına ulaşabilmemiz için ilave 
bir gayret ve fedakârlık gerektirdiğine de işaret edil
mektedir. İfade edilen gaye ve fedakârlığın mahiyeti 
bilinmemekle beraber, bu fedakârlığın kaynak yarat
mak maksadıyla KİT mamullerine «zam» manası ta
şımasından, çiftçiye, işçiye, memura ve emekliye hak
kının verilmemesinden veya müteahhit ve çiftçi ala
caklarına erteleme gerekçesi hazırlamasından ciddî su
rette endişe duymaktayız. (MDP sıralarından alkış
lar) 

Muhterem milletvekilleri, programda belirtilme
miş olmakla birlikte, 1984 yılı Bütçesinin gayrı safi 
millî hâsılada öngördüğü yüzde 5'lik kalkınma hızı-

22 . 12 . 1983 O : 1 

nın hedef alındığı anlaşılmaktadır. 1984 yılı Bütçesin
de bir revizyona gitmediğimiz müddetçe, 1984 yılı için 
hedeflenen program dairesinde hareket edilmesi, ge
çiş programının zarurî bir icabıdır. Dolayısıyla yüz
de 5'lik büyüme hızı hedef alındığında sektörler iti
bariyle üretim artışı hedeflerinin, bir önceki hüküme
tin tespitleri muvacehesinde ne şekilde yönlendirile
ceği açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Hükümet Programında serpiştirilen fikirlerden 
ve tedbirlerden anlaşıldığına göre, Sayın Başbakan 
ekonominin finansmanını dış kredi, özel ya,bancı ser
maye ve işçi dövizleri artışı yanında, yüksek oranda 
faiz şokuyla harekete geçirmeyi umduğu gönüllü ta
sarruflara bağlamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, işte bu noktada 24 Ocak 
1980 tarihinden itibaren alınan ekonomik kararların 
sonuçlarının bir defa daha gözden geçirilmesinde fay
da vardır. Çok yakın bir geçmişte yüzde yüzlere 
varan enflasyonun, 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül 
Harekâtıyla yaratılan huzur ve güven ortamı içinde, 
son yıl hariç, yüzde 25 dolaylarına düştüğü bir ger
çektir. Ancak bu kararların uygulanması sonunda 
ekonomik ajanda yeni birtakım aksaklıkların mey
dana çıktığı da bir vakıadır. Enflasyon oranının dü
şürülmesine, ihracat ve döviz gelirlerindeki artışa 
mukabil Türk Lirasının dış değerinde gözlenen eroz
yonun ve Türk ekonomisindeki durgunluğun devam 
ettiği, tasarrufların yatırımlara dönüştürülemediği ve 
işsizliğin süratle arttığı görülmüştür. 

Bu kararlardan sonra sürdürülen çalışmalara rağ
men, kamu idaresinde, kamu maliyesinde ve Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinde yeterli bir düzeltme sağla
narak kaynak yaratılamamıştır. Kamu sektörü önem
li ölçüde kaynak ve kredi tahsisine ihtiyaç göster
miş ve emisyona gidilmiştir. 

Kredi imkânlarının daha ziyade kamu kesimine 
kaydırılmasıyla dar ve yüksek maliyetli para ve kre
di politikası, istihsale devam etmek isteyen özel ke
simi çok zor durumda bırakmıştır. Bu dönemde ban
kerlerin eline geçen tasarrufların bir kısmı ise, maale
sef müstahsil olmayan alanlara kaydırılmıştır. 

Netice itibariyle üretim ve millî gelir yeterli bir 
artış gösterememiş, işsizlik artmıştır, özel sektörü 
teşvik ilkesinin benimsenmesine rağmen, kredi dar
lığı ve yüzde 80'lere varan kredi maliyetleri bu teş
vik ilkesine ters düşmüştür. Toplam yatırımlar için
de özel kesimin payı önemli ölçüde azalmıştır, özel 
kesim, âdeta banka ve banker rekabetinin doğur
duğu bir fasit dairenin içine itilmiştir. 
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Bu olayın ekonomide doğurduğu krizler; banka, | 
banker ve sanayi kesimindeki iflaslar, tasfiyeler, şir- I 
ket kurtarma operasyonları hepimiz için bilinen vaka- I 
lar olmuştur. Ancak, banka ve banker olayını taki- I 
ben, tasarruf piyasasında güven unsurunun yitirilmiş I 
olması, tasarrufların tekrar altına, gayrimenkule, ya- I 
bancı paralara ve stok mallara kaymasına neden ol- I 
muştur. I 

Bugün gerçek olan şudur : Bankalarda tasarruf I 
mevduatı artış hızı çok yavaşlamıştır. I 

Devlet tahvilleri süresi içinde saklamadığından I 
bankalara devredilmektedir. Gene bu dönemde tale- I 
bi daraltmak ve enflasyonu önlemek maksadıyla üc- I 
ret ve maaş artışları çok kısıtlandığı için, işçi, me- I 
mur, emekli ve dar gelirlilerin satın alma gücü düşü- I 
rülmüş, sosyal denge ve gelir dağılımı çok bozulmuş- I 
tur. Keza tarım ürünleri taban fiyatları çok düşük j 
tutulduğu gibi, çiftçi alacaklarının çok geç ödenmesi I 
nedeniyle köylümüz enflasyonun ağır yükü altında I 
ezilmiştir. (MDP sıralarından alkışlar) I 

Netice itibariyle Sayın Başbakanın da dahil bu- I 
lunduğu iktidarlarda orta sınıfın geliri yüzde 20 civa- I 
rında artarken, enflasyon oranının 1981 yılında yüzde I 
36'yı, 1982 yılında yüzde 25'i bulduğu herkesçe bi- I 
linen acı bir gerçektir. I 

Gerek bu durum ve gerekse iç ve dış finansman I 
zorlukları malum iken, büyük vaatlerle iktidara ge- I 
len Sayın Özal, milletin karşısında 24 Ocak Karar- I 
larına paralel bir reçete ile tekrar çıkmış bulunmak- I 
tadır. Hükümetin Programından anlaşıldığına göre, I 
enflasyonu aşağı çekmek maksadıyla para arzı kont- I 
rol altında tutulacak, kamu harcamaları sınırlandı- I 
rılacak, toplam talep daraltılacaktır. Diğer taraftan, I 
ekonomiyi harekete geçirecek başlıca kaynak olarak I 
görülen, tasarrufları artırmak maksadıyla faiz oran- I 
lan önemli ölçülerde artırılacaktır. I 

Sayın Başbakanın tasarrufları harekete geçirmek I 
maksadıyla başvurduğu yüksek dozlu faiz şoku so- I 
nucunda malların maliyeti yükselecek ve bu maliyet I 
yan firmalar tarafından tüketiciye intikal ettirilecek, I 
ya da firmaların bünyesinde kalacaktır. Bu yüksek I 
maliyeti iç ve dış piyasanın massedememesi halin- I 
de firmaların tasfiyesi mukadder olacaktır. Bu yük- I 
sek maliyetin tüketiciye intikal etmesi halinde ise, I 
tüketicinin, özellikle Sayın Özal'ın tabiriyle, orta- I 
direğin beli daha da bükülecektir. (MDP sıralarından I 
alkışlar) I 

Muhterem milletvekilleri, halkın maişet derdine I 
düştüğü bir ortamda faiz kanalıyla harekete geçirile- I 
cek büyük bir tasarruf potansiyelinin bulunduğunu [ 
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varsaymak hata olacaktır. Kaldı ki, yeni faiz karar
namesi ile aylık faiz ödemelerinin kaldırıldığı bir or
tamda, sabit ve dar gelirli vatandaşın düşeceği sıkın
tı dikkate alındığında, bu uygulamanın tasarruf hac
minin artmasına yeterli ölçüde yardımcı olamayaca
ğı da açıktır. 

Diğer taraftarı, yüksek faiz politikasıyla tasarru
fu bir noktaya kadar tahrik etseniz dahi, bu tasar
rufun yatırımlara intikali ve bir istihdam yaratması 
oldukça zordur. Esasen, yatırım miktarıyla -faiz oran
ları arasında ters bir orantı vardır; faiz oranlan 
arttıkça yatırım temayülü azalmaktadır. 

Temenni ederiz ki, Türk sanayii ve banka siste
mi bu yeni uygulamadan büyük zararlar görmeden, 
şirketler el değiştirmeden, bankalar tasfiye edilme
den çıkabilsin. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet Programında 
üzerinde durulmasını gerekli gördüğümüz bir diğer 
noktaya da temas etmek istiyoruz. Sayın Başba
kan bu programda, hem enflasyon ile mücadeleden, 
hem bütçe açığından ve bu açığın kapatılmasından 
ve hem de vergi oranlarının aşağıya çekilmesinden 
ve vergi iadesinden bahsetmektedir. Programın çeşit
li bölümlerinde yer alan bu fikirlerin birbirine ters 
düşen sonuçlar doğuracağına işaret etmek isteriz. 

Böyle bir program Hükümete kısa bir süre için 
belki puan kazandırabilir; ama yakın gelecekte sağ
lam kaynaklara dayandırılmadıkça bu program ka
mu maliyesinde büyük sıkıntılara yol açacaktır. 

Kaldı ki, 1984 Yılı Bütçesi, önemli seviyelere ula
şan bir açık vermektedir. Bütçede iç istikrazla kapa
tılması düşünülen yaklaşık 300 milyar liralık açığa 
ilaveten, dış borçlar karşılığı 460 milyar, vadesi ge
reken vergi dolayısıyla takriben 150 milyar, dadesi 
gereken iç borç karşılığı 100 milyar olmak üzere yi
ne takriben 710 milyar lira daha açık bulunmakta
dır. 

Bütçede böylesine bir açık varken enflasyonla 
mücadeleyi, Sayın Özal'ın nasıl yapacağını öğrenmek 
istiyoruz, özellikle vergi oranlarının aşağı çekilmesi 
halinde enflasyonla mücadelede başarı daha güç ol
mayacak mıdır? 

Radikal malî tedbirler alınmadığı takdirde korka
rız ki, esasen maliyet enflasyonu dönemine girmiş 
bulunan Türk ekonomisine konan hatalı teşhisler so
nunda sanayiciden esnafa, memurdan çiftçiye kadar 
herkesin beli biraz daha bükülecektir. (MDP sıra
larından alkışlar) 
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Aziz milletvekilleri, Hükümet Programında Gelir 
Vergisi oranlarının düşürülmesi, faturalı yaşama ge
çiş ve diğer tedbirler sonucu vergi kaybının azaltı
larak vergi gelirlerinin artırılacağı şüphelidir. Vergi 
gelirleri, muhtemelen artmayacağına göre, emisyo
na gitmeden devletin çiftçilerimize ve müteahhitlere 
birikmiş olan borçlarının nasıl ödenebileceğini me
rakla, bekliyoruz. 

Aziz milletvekilleri, iç tasarrufları genişleterek enf
lasyonu önlemek maksadıyla vadeli mevduat faizi 
yükseltilmiştir. Vadesiz tasarruf faizinin yüzde 20' 
den yüzde 5'e düşürülmesi Banka ve Sigorta Gider 
Vergisinin yüzde 15'den yüzde 3'e indirilmesi, ban
kaların kredi maliyetini muhafaza etmesini sağlaya
bilecektir. Ancak, banka kredisi arz ve talep dengesi 
kurulamadığı sürece, sanayici için gerçek banka kre
disi maliyetinin yine yüksek kalması ihtimali vardır. 
Buna karşı halen ülkemizde 3,5 milyon işsiz olup, 
her yıl işgücü arzına takriben 300 bin kişi dahil ol
maktadır. Yatırımların yeterince canlandırılamadığı 
bir ortamda istihdam nasıl yeterli bir şekilde artırıla
bilir, işgücü fazlası ve açık işsizlik nasıl yeterli şe
kilde azaltılabilir? 

Değerli milletvekilleri, Hükümet Programında 
«Ortadirek» tabir edilen vatandaşlarımız için geti
rilen tedbirleri yetersiz bulduğumuzu önemle belirt
mek isterim. Herşeyden önce esnaf, küçük sanayici 
ve çiftçi kredileri ne ölçüde artırılacak ve uygulana
cak para politikası muvacehesinde yeterli olabilecek 
midir? Bu kredilerin esnafa, küçük sanayiciye mali
yeti ne olacaktır? Son kararname muvacehesinde, 
yaptığımız incelemelere göre, çiftçi ve esnaf eskisin
den daha çok faiz ödeme külfetinde bırakılmıştır. Ni
tekim faiz kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankasına tanınan istisnaların kaldırıldığı görül
mektedir. Bugüne kadar faizsiz olarak yürütülen 
Hazine hesabına, Kararnamedeki nispetler dairesinde 
faiz yürütüleceği ve bu bankaya faiz fonundan ya
pılan iadelerin '% 8'den % 7 oranına indirildiği anla
şılmaktadır. Bu durumda bu bankanın paçal para 

'maliyeti % 30'lara yükseleceğinden halihazırda ziraî 
kredilerden % 20 ile % 24 arasında alınan faizin 
önemli ölçüde artırılması zarureti doğacaktır. 

Aynı şekilde paçal maliyetteki artışlar nedeniyle 
Türkiye Halk Bankasınca kefalet kooperatifleri vası
tasıyla esnaf ve küçük sanayiciye açılan kredilerin 
faiz oranı % 20'den % 30'a çıkarılmıştır. 

Sayın Özal'ın tarif ettiği orta tabakanın başlıca 
iki grubunu yakınen ilgilendiren Faiz Kararnamesi-
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nin bu kesimde uyandıracağı şokun ağırlığını takdir
lerinize sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

Programda yüksek vergi oranlarının düşürülece
ği hakkında bazı ifadelere rastlanmakla beraber, bu
nun ne şekilde gerçekleştirileceğine dair sarahate te
sadüf edilememektedir. Bu husus Gelir Vergisi muaf
lıklarının artırılmasıyla mı, yoksa Gelir Vergisi oran
larının düşürülmesiyle mi gerçekleştirilecektir? 

Hükümet Programında faturalı yaşama yer ve
rilmekte ve bunun sayesinde ortadireğin vergi yükü
nün azaltılacağı ifade edilmektedir. Kanaatimizce fa
turalı yaşam fatura karaborsasını yaratır ve vergi bü
rokrasisini artırır. 

Aziz milletvekilleri, sanayimizde yapısal değişik
lik, sınaî ihracatın artırılması ilkelerinde beraber oldu
ğumuzu ifade etmek isterim. Ancak, bu ilkelerle ilgili 
olarak teklif edilen birçok hususlar hakkında bazı 
mülahazalarımızı önemle kaydetmek faydalı olur sa
nırım. Bu mülahazalardan biri dış ticaret rejimiyle 
ilgilidir. 

Sanayimizin rekabet gücü kazanması için ithalat
ta bugünkü mutlak korunmanın kaldırılarak liberas
yona gidilmesi şart olmakla beraber, liberasyon ted
rici şekilde yapılarak iyi ayarlanmalıdır. Başta kü
çük ve orta sanayi olmak üzere, tüm sanayimizi zor 
duruma düşürecek bir liberasyon kesinlikle tecviz 
edilemez. 

İhracatın teşvikinde ise; kredi, faiz ve vergi ko
laylıkları ile vergi iadelerinin daha da artırılmasın
dan ziyade, gerçekçi döviz kuru politikasına daya-
nılmalıdır. 

Programda, ihracatta ihtisaslaşma tecviz edilmek
tedir. Sadece büyük sanayicilere dayalı bir ihracat 
artışı kampanyasının kesinlikle karşısında olduğumu
zu önemle kaydetmek isterim. 

ihracat teşvikleriyle formaliteleri basitleştirilmeli 
ve küçük ve orta sanayicinin de istifadesine açılma
lıdır. İhracat kredi sigortası mutlaka getirilmelidir. 
Diğer taraftan ihraç mallarının sürekli piyasa bula
bilmesi için uluslararası kalite ve standartlara ulaşıl
ması gereğine inanıyoruz. 

Sanayi mamullerinde mecburî standart uygulama
sını tüketici politikası bakımından da zarurî görüyo
ruz. 

Değerli milletvekilleri, sanayimiz ve ekonomimiz 
için teknoloji transferi, yatırım imkânı ve döviz ge
liri sağlayan özel yabancı sermayenin teşviki husu
sunda imtiyaz verilmemek kaydıyla ilke olarak be
raber olduğumuzu belirtmek isterim. (Alkışlar) An-
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cak, Programda özel yabancı sermaye teşvik tedbir
leri hakkında da vuzuh yoktur. Tebliğler yerine bu
günkü şartlara uygun basit ve teşviki devamlı hale 
getiren bir kanun hazırlanmasını, bürokratik işlem
lerin azaltılmasını önemle teklif etmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Programında 
her türlü devlet ve özel tekellere karşı olunduğu ve 
tekellerin kaldırılacağı ifade edilmektedir. Şüphesiz 
bu ilke millî savunmamız gibi yüksek menfaatler söz 
konusu olduğunda istisnalara tabi tutulacaktır. Fakat 
burada asıl belirtmek istediğim husus şudur : Hukukî 
ve fiilî tekellerin ne gibi tedbirlerle önlenmesi düşü
nülmektedir? Bu hususun Hükümet Programında açık
lığa kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. 

Hükümet Programında vatandaşlarımızın kendi 
güçleriyle ve makul teşvik tedbirleriyle gerçekleştirebi
lecekleri yatırım alanlarında KİT'lerin yeni yatırım 
yapmamaları ve KİT'lerin bilgili, ehliyetli, tecrübeli 
iaareci kadrolarla takviye edilmeleri, idarecilerin müs
takil çalışabilmeleri ve politik müdahalelerden uzak 
tutulmaları gibi tedbirlerin alınması gerektiği ileri sü
rülmektedir. Bu hususlarda Hükümetle aynı görüşü 
paylaştığımızı ifade etmek isteriz. Kaldı ki, KİT'lerde 
kredi ve faiz sübvansiyonunun tedrican kaldırılması 
gerektiğini de önemle belirtiriz. 

teşvik edilmesi görevini devlete vermiştir. Bu itibar
la tüketici ve dağıtım kanalları arasında karşılıklı mü
nasebetlerin yeniden tanzimini ,tüketici üzerinde mü
essir reklâmların esaslara bağlanmasını, kalite, stan
dart vesair hususlarda yeni tedbirler alınmasını Orta-
sınıfm taallukla beklediği sorunlar arasında görmek
teyiz. 

Bu arada Türk Standartları Enstitüsünün etkin ve 
işler bir hüviyete kavuşturulması ve standartların 
mecburî hale getirilmesi zamanının geldiğine de inan
maktayız. 

Yine bu cümleden olarak fiyat artışlarının başlıca 
sebepleri arasında gördüğümüz tekellere, oligopollere, 
kartellere ve fiyat anlaşmalarına karşı bir an evvel 
yasal düzenlemeler getirilmesine taraftarız. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet Programının ta
rım ve köy hizmetleriyle ilgili bölümünde çiftçimizin 
istikrarlı ve gittikçe artan bir gelire kavuşturulmasın
da en önemli unsurlardan birinin enflasyonun çok dü
şük seviyede tutulması olduğu belirtilmekte; yine ay
nı bölümde tarım ürünlerini destekleme politikasında 
çiftçimizin alınterinin karşılığı olan fiyatların veril
mesi kadar, ödemelerin zamanında yapılmasının da 
aynı derecede önemli görüldüğü ifade edilmektedir. 

Keza aynı bölümde peşi peşine sıralanan bu görüş 
ve tedbirlerle çiftçiye arzusuna göre bir mesaj veril
mek istendiği açıktır. Ancak, bunların birbiriyle bağ
daştırılarak yürütülmesi çok zor görülmektedir. 

Enflasyonun çok düşük bir seviyede tutulması gay
reti, taban fiyatlarının çiftçinin alınterinin karşılığı
nın alınmasını sağlayan bir seviyede tespit edilmesi
ne imkân verebilecek midir, bilmiyoruz? Nitekim, 
geçmiş dönemde Sayın Özal, istikrar programının uy
gulanmasının bir sonucu olarak daima taban fiyatla
rının düşük seviyede kalmasına gayret göstermiştir. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca hızlı para akışına yol açmamak için alı
nan mahsulün karşılığı olan paralar zaman içinde ve 
kısım kısım ödenmiştir. (MDP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Sayın Özal'ın uygulamasının eskisi gibi olmama
sını temenni ediyoruz. (MDP sıralarından alkışlar). 

Sayın Başbakan Programında «Üretimin verimli 
şekilde yapılabilmesi için krediler yeterli seviyeye ge
tirilecek, teminat sistemi makul esaslara bağlanacak 
ve kolaylaştırılacak, tarım ürünlerinin en iyi şekilde 
değerlendirilmesi için kredi ve pazarlama desteği ar
tırılacaktır.» demektedir^ 

(Değerli milletvekilleri, Programda işçi şirketlerinin 
teşviki hususunda yeterli bir açıklık olmamasının pek 
büyük eksiklik telakki edildiğini belirtmek isteriz. İşçi 
şirketlerinde verimlilik ve kârlılığın artırılması için 
gerekli iç ve dış teknolojik yardım mutlaka daha et
kin şekilde sağlanmalı, bu şirketlere yönelen krediler 
artırılmalı ve DEStYAB'ın bünyesi bu fonksiyonlara 
daha iyi cevap verecek şekilde güçlendirilmelidir. 

Yurt dışında, gurbette alın teri ile çalıştıktan son
ra ülkemize, sanayiin gelişmesi için vatanperver his
lerle yatırım yapan işçi kardeşlerimizi ve işçi şirket
lerini kendi başına bırakamayız. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Programında 
tüketicinin korunmasıyla ilgili tedbirlerin bir sistem 
dairesinde, yeterli ölçüde açıklığa kavuşturulmadığı 
görülmektedir. Türk ekonomisinde henüz rekabet şart
larının tam manasıyla tekevvün etmediği ve kısa sü
rede tekevvün edemeyeceği dikkate alınırsa, tüketiciyi 
koruyacak tedbirlerin bir kül halinde ele alınması 
zarureti vardır. Nitekim, Anayasamızın serbest piya
sa ekonomisinin iyi ve dürüst işleyip işlemediği hu
susunun denetlenmesi, tüketicinin eğitilmesi ve bu 
maksatla kuracakları teşekküllerin desteklenmesi ve 
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Teminat Sisteminin makul esaslara bağlanması ve 
kolaylaştırılmasından ne kastedildiği açık değildir; 
fevkalade üstü kapalı ve muğlak bir ifadedir. İpotek 
alınmasından vazgeçilip, yalnız teşebbüs ve projelere 
mi kredi verilecektir? Bu yolla verilen kredinin geri 
dönüşü hangi garanti sisitemine bağlanmıştır? Bunlar 
hiç belirtilmemiştir. 

Programda, Devletin tarımsal faaliyetleri araştır
ma ve yayın 'hizmetlerine ağırlık verileceği vaat edil
mektedir. 60 sayılı. Kanun Hükmünde Kararname 
gereğince, hayvan ıslahı ile ilgili hara ve inekhane 
gibi bilimsel çalışma ve araştırma yapan, kâr gözet
meyen kuruluşlar KİT bünyesine alınmıştır, teşkila
tın bilimsel çalışma ve araştırma yapması önlenmiş
tir. Bilindiği gibi, araştırmanın bizatihi kendisi kârlı 
değildir; ancak sonuçları uygulanarak kâr ve verim 
elde edilebilir. Bu durumu Sayın Başbakanın dikkat
lerine sunmak istiyoruz. 

Sayın Özal Hükümeti Programında sadece toprak 
reformundan söz edilmektedir. Anayasanın 44 üncü 
maddesi muvacehesinde Hükümetin bu konudaki tu
tumunun sarahaten bilinmssi gerektiği görüşündeyiz. 
(MDP sıralarından alkışlar). 

Keza Hükümet Programında miras yoluyla tarım 
arazisinin parçalanarak ekonomik verimliliğinin azal
maması için tedbirler alınacağı hususu önemle vur
gulanmaktadır. Bu hususun Anayasanın 35 ve 45 inci 
maddeleri muvacehesinde ne şekilde gerçekleştirilece-
ğinii bilmek isteriz. (MDP sıralarından alkışlar). 

Hükümet Programının ormancılıkla ilgili bölü
münde ise, «Her türlü imkândan istifade edebilmek 
için ormancılık hizmetlerinin ifasında taahhüt, siste
mine öncelik verilecektir» denilmektedir. Öncelik ta
biri bir tercihi ve uygulamadaki temel seçeneği ifade 
etmektedir. Anayasanın 170 inci maddesi, orman 
köylüsünün korunmasını esas almıştır. Halen orman 
işletmelerinin kesim, nakliye ve pazarlama işlerinde 
köylülerin işgücünden yararlanılmakta ve karşılığın
da bir ücret almaları ve zatî ihtiyaçlarını karşılama
ları mümkün olmaktadır. Bunun yerine taahhüt sis
teminin esas alınması orman köylülerini mağdur ede
cek ve ormanların tahribine veya bu köylülerin se
falete terk edilmesine yol açacaktır. (MDP sıraların
dan alkışlar)., 

Nüfusumuzun yüzde 60'ınm yaşadığı kırsal kesi
min yol, su, elektrik gibi medenî 'ihtiyaçlarının karşı
lanması, toprağının ıslah edilmesi ve küçük sulama 
işlerinin sağlanması gibi çok zor ve hayatî bir mahi
yet taşıyan hizmetlerin esasen çok yüklü olan Tarım 

ve Orman Bakanlığı bünyesine ithal edilmesi, köyle 
ilgili işlerin ihmal edildiğinin açık ifadesidir. (MDP 
sıralarından alkışlar). Bu anlayışın Hükümet Progra
mına da yansımış olduğunu görüyoruz. 

Aziz milletvekilleri, enerji sorununa daha evvel 
işaret olunması dolayısıyla burada sadece, söyledik
lerimi tamamlayan iki hususa temas etmekle yetine-
ceğinij 

Enerji konusunda ülkemiz için önem taşıyan hu
suslardan biri de önümüzdeki yıllarda enerji ithali 
gereğidir, 

Bilindiği gibi sanayimizdeki boş kapasite ve bun
dan doğan sınaî maliyet ve fiyat yüksekliği, iç ve dış 
talep kifayetsizliği ve finansman darlığı ile birlikte, 
enerji darboğazından da kaynaklanmaktadır. 

Yurt içi enerji üretiminin yeterli seviyeye getiril
mesi zamana bağlı olduğuna göre, önümüzdeki kısa 
sürede enerji ithalinin genişletilmesi, bu konuda ikili 
temaslar ve ithalatla ilgili tesislerin artırılması husu
suna Programda yer verilmemesi tereddütlerimizi 
mucip olmaktadır. 

Üretimi artırmak, dolayısıylada ihracatı geliştir
mek ve isdihdamı genişletmek ile yakinen ilgili bulu
nan bu konuya, lüks tüketim malı ithaline dahi yer 
vermiş bir Hükümet Programında niçin yer verilme
miş olduğunu anlamak güçtür. (MDP sıralarından al
kışlar)/ 

Muhterem milletvekilleri, ekonominin temel sek
törlerinden birini teşkil eden ulaştırma sektörüne Hü
kümet Programında yeteri kadar yer ayrılmamıştır. 
Ülkemizin konumu dikkate alındığı takdirde, bu sek
törün önemi daha anlaşılır. 

Bu itibarla Hükümet Programında liman yapımı
na, deniz ticaret filosunun geliştirilmesine, kara ve 
demiryolu taşımacılığına, keza hava taşımacılığına 
önemli yer ayrılması ve kaynak israfına yol açmaya
cak tercihlerin belirtilmesi gerekirdi. Bu hususların 
Hükümet Programında açıklanmamış olması ciddi 
bir eksikliktir. 

Ayrıca, transit taşımacılığının ve hizmet sektörü-
•nün arz ettiği önem karşısında antrepoculuk ile tah
mil, tahliye hizmetlerinin Hükümet Programında 
açıklanmış olmasını arzu ederdik. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle 'kamuoyunda 
büyük akisler yaratan Boğaz Köprüsünün satışı üze
rinde kısaca durmak istiyorum. 

Boğaz Köprüsünün satışına, kaynak temin etmek 
maksadıyla müracaat edilmektedir. Amme malı nite
liğini taşıyan Boğaz Köprüsünün satışının hukuken 
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mümkün olmadığı anlaşıldıktan sonra, bunun geliri
nin devri üzerinde durulmuştur. Ancak bugüne ka
dar Sayın Başbakan tarafından yapılan açıklamalar
da bu devrin hangi hukukî statü içinde gerçekleştiri
leceği belirtilmemiştir. Tahminimize göre bir anonim 
şirket teşkil edilecek ve bunun intifa senetlerinin bir 
kısmı halka devredilecektir. Ancak bu işlemin kar
maşık ve gereksiz olduğuna hassaten değinmek iste
rim. Mesele kaynak temin etmek olduğuna göre, bu
nun tatmin edici faiz veren Devlet tahvili ihracı su
retiyle gerçekleştirilmesi mümkün ve daha pratik bir 
hal tarzıdır. 

Muhterem milletvekilleri, çalışma hayatı ve sos-
verilrhesi, turizm politikamızın bütün yönleriyle be-
liirtilerek hedef ve uygulama esaslarını ihtiva eden 
bir programa dayanması gerektiği görüşündeyiz. Bu 
önemine rağmen turizm konusuna Hükümet Progra
mında yeterince ağırlık verilmemiş ve bu sektör, alt
yapı yatırımlarının hızlandırılması, bürokrasinin azal
tılması, gerçekçi döviz kurları, iç ve dış yatırımların 
teşviki gibi ifadelerle geçiştirilmiştir. Sektörde hangi 
kesimde ağırlık verileceği, hangi tip yatırımların teş
vik edileceği, ulaşım ve haberleşme ile ilişkisi, vergi 
denetimi gibi 'belli başlı hususlardaki tercihler ve alı
nacak tedbirler üzerinde hiç durulmamıştır. 

Programda turizm sektörünün önemsenmediği, 
hatta arzulanmadığı görüntüsünün bir zühul eseri ol
duğunu ümit etmekteyiz. Uygulamada bu sektör için 
her türlü tedbir ve teşviklerin getirilmesi gerektiğini 
önemle vurgulamak isterim. 

'Muhterem milletvekilleri, çalışıma hayatı ve sos
yal güvenlik ile ilgili olan hususlarda Hükümet Prog
ramını yeterli bulmadığımızı ifade etmek isterim. 
Her şeyden evvel, bütün seçim kampanyası boyunca 
iktidar Partisinin en önemli vaatlerinden biri olan as 
garî ücrete Hükümet Programında değinilmesini bek
lerdik. (MDP ve HP sıralarından alkışlar). 

Programda asgarî ücret hakkında Hükümetin gö
rüşü açıklanmamıştır. Hükümet, asgarî ücretin artı
rılması veya vergi dışı bırakılması hususunda ne dü
şünmektedir? 

Çalışanlar arasında aynı işi yapmalarına rağmen, 
işçi ve memur olarak kamu veya özel kesimde çalış
mak, farklı işkollarında veya bölgelerde bulunmak 
dolayısıyla makul ölçüleri aşan ücret farklılıklarının 
olduğu bilinmektedir. Hükümetin, bu farklılıkları 
makul ölçülere irca etmek hususunda izleyeceği poli
tika hakkında Programda herhangi !bir kayda tesa

düf edilmemiştir. Milliyetçi Demokrasi Partisi ola
rak bu hususun önemle ele alınması gerektiği görü
şündeyiz. 

Keza, yurt dışında çalışan işçilerimizin durumla
rına da Hükümet Programında yeteri derecede te
mas edilmemiştir. Hükümetin karşısında önemli bir 
mesele olarak duran bu hususa, ciddî ve sistemli bir 
politika takip ederek mutlak çözüm getirmek gerek
tiği görüşündeyiz^ 

Yurt Dışı İşçi Sorunları Koordinasyon Kurulu 
yapısına başka bir veçhe vererek, hizmetlerin daha 
müessir bir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu mak
satla yurt dışı teşkilatımızın takviye edilmesi zarure
tini vurgulamak isterim. 

Yurt dışındaki işçilerimizin yaşadıkları yerlere 
uyum sağlamaları, diğer taraftan da bunların dil, 
din, kültür varlıklarının, geleneklerinin korunması 
ve geliştirilmesi için gecikmeden gerekli tedbirlere 
başvurulmalıdır. Özellikle işçilerimizin yurida dönüş
lerinde ekonomik varlıklarını en iyi şekilde değer
lendirmelerini sağlamak maksadıyla gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

İşçilerimizin ülkemize geri gönderilmeleri husu
suna, serbest dolaşım hakkım da dikkate alarak «ge
reken hassasiyet gösterilmeli ve Türkiye'nin uluslar
arası kuruluşların üyesi bulunduğu noktayı naza
rından hareket suretiyle Ibu meselenin üst düzeyde 
ele alınması sağlanmalıdır. 

Sosyal güvenlik kavramıyla sosyal sigortalar, sos
yal yardımlar ve sosyal hizmetler ölçüsünü dikka
te almak gerektiği görüşünü taşıyoruz. Hükümetin 
sosyal sigorta kuruluşları üzerine eğilmesini ve çe
şitli sosyal sigorta kuruluşlarına tabi sigortalar ara
sında üst düzeyde güvence sağlamak maksadıyla mev
cut farklılıkları gidermeyi matuf tedbirlerin alınma
sını gerekli görüyoruz. Özellikle, «Bağ' - Kur'un di
ğer sosyal sigorta kuruluşları için öngörülen ilkeler 
çerçevesinde faaliyetler göstermesini sağlayan ted
birlerin alınması görüşündeyiz. 

Ayrıca, sosyal sigorta kuruluşlarının aktüel den
gesini de dikkate almak şartıyla sigorta primlerini 
indirmek yollarının aranmasını tercihe şayan bulu
yoruz. 

Hükümet Programında aile planlaması konusuna 
hiçbir surette yer verilmemiş olması, sosyal hizmet
ler açısından önemli bir eks'ilkliktir. Milliyetçi De
mokrasi Partisi olarak, çalışma hayatının ve sosyal 
güvenliğin Hükümet Programında daha ciddî ve ay
rıntılı bir şekilde ele allınması 'bekleniri 

— ıoa — 
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Sayın milletvekilleri, sağlık (konusunda Hükümet 
Programında yer alan aşağı yukarı ıbütün hususlar
la aynı görüşleri paylaşmakta olduğumuzu ifade et
mek isterim. 'Bununla beraber Hükümet Programın-
Ida bazı hususlara değinilmemiş veya bu hususlar 
yeteri derecede vuzuha ıkavuşturulmamıştır. Bunların 
en önemlilerinden birisi, sağlık hizmetlerindelki sos
yalizasyonun kaldırılıp kaldırılamayacağı veya kal-
dırılamayacaksa sosyalizasyonun aksayan yönlerinin 
ne şelkilde düzeltileceği hakkında Hükümetin görüşü
nü tespit etmek 'Programda mümkün olamamıştır. 
Ancalk 'bu hususun kaale alındığına inanmaktayız. 

Diğer bir husus da; Programda, vatandaşlarımı
zın sağlık sigortasına kavuşturulmaları ve herkesin 
dilediği hastaneden yaraıttanıması hedef alınmış bu
lunmaktadır. Sağlık sigortası ha'kkında çok genel ma
hiyette bir ibareyle yerinilmiş. Biz bunu yeterli gör
müyoruz. 

Hükümet Programında, sigortalıların ödeyeceği 
prime göre değişen bir sağlık sigortası türünden ya
rarlanıp yararlanmayacağı da belirtilmememiştir. 

Sağlık sigortası bugün dünyada değişik sistem
lerde uygulanmaktadır. Bizim kabul edeceğimiz sis
tem nedir? 

Hükümetin, hekimlerin tam gün çalışmaları ilke
sine uyup uymayacakları hususuna da herhangi 
bir görüş vermediği Programda görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri; biraz da şehirleşme politika
sına ve konut sorununa temas etmek istiyorum. 

Şehirleşme politikası açısından kalkınma halinde 
olan ülkemizde, şehirlere göçün önümüzdeki dönem
de de devam edeceğinin, ayrıca »büyük şehirlere nü
fus yığılması yerine ekonomik ve sosyal imkânlarla 
paralel olarak yurt sathında dengeli bir yerleşme 
anlayışının Hükümet Programında kabul edilmiş ol
ması Partimizce de doğru ve gerçekçi bir görüş ola
rak benimsenmiştir. Ancak, orta büyüklükteki her 
şehri; sanayisi, turizmi, üniversitesi ve hizmetler 
sektörü gibi bütün sektörler açısından tümüyle kendi 
kendine yeterli hale getirmek anlayışı hem sanayiinin 
özellikleri, hem de kaynakların kullanılması açısın
dan israfa sebep olan, verimlilik gereğine uymayan 
yanlış bir yaklaşımdır. 
Ülke fizikî planlaması ve bölge planlaması açısın

dan her şehrin kendi potansiyeliyle kaynak ve özel
liklerine göre bir karakteristiğe sahip olması daha 
gerçekçi ve akılcıdır. 

Bazı yer!eşme bölgelerinin sanayi ağırlıklı olma
sı, bazı yörelerde turizmin ağırlık kazanması, bazı 
şehirlerde de üniversite veya hizmetler sektörünün 

öne çıkması gayet tabiîdir. Her şehrin bir ülke plan
laması anlayışıyla ele alınması, halen de sürdürül
mekte olan büyük bir hatadır. Bir başşehir olan An
kara, aynı zamanda sanayi şehri olabilir mi? 

Bu arada mutlaka nüfusu kendi bölgelerinde tut
mak için her türlü sosyal ve ekonomik tedbirlerin 
alınması gerektiğine de inanıyoruz. 

Şehirler için önemli olan diğer bir husus, altya
pıdır. Altyapı 'bugüne kadar ihmal edilmiş bir konu
dur.; Şehirlerin ulaştığı büyüklüğü 'karşısında su ih
tiyacının karşılanması konusunun barajları gerekti
rir hale geldiği, pis su ve kanalizasyon tesislerinin 
çok pahalı yatırımlar olduğu bir gerçektir. Prog
ramda şehir altyapısı için nasıl kaynak bulunacağı, 
hangi 'kuruluşlar eliyle bu yatırımların gerçekleşti
rilebileceği pek belli olmamaktadır. 

Hükümet Programında, şehirleşme hizmetlerinin 
ifasında anakuruluş olduğu vurgulanan belediyeler 
hem teşkilatları, kadroları ve eleman imkânları ve 
hem de malî kaynakları yönünden çdk yetersiz hale 
gelmiştir. Belediyelerin nasıl bir bünyeye kavuştu
rulacakları, mükellefiyetlerine uygun hangi imkân 
ve kaynaklara sahip kılınacağı programda kesinlikle 
belli değildir. Bu belirsizlik, belediyelerin merkezî 
hükümetle olan ilişkilerinde de görülmektedir. 

Türkiye'nin en önemli meselelerinin başında ko
nut sorununun çözümü yer almaktadır. Bizim anla
yışımıza göre, hızlı şehirleşme dolayısıyla asıl ve acil 
İhtiyaç sahiplerinin şehirlere göç etmiş düşük ge
lirli aile grupları olduğu, konut maliyet, satış ve 
kira fiyatlarının ödenemez ölçüde çök yüksek bu-
lunduğu, günümüzün şartları karşısında istikrar ted
birlerinin ve sıkı bir para politikasının esas alındığı 
bir anlayış içinde, her türlü imlkân ve kaynaklar na
sıl seferber edilecektir? 

Faiz hadlerinin fevkalade yükseltildiği; sanayi, ta
rım, ticaret, esnaf ve sanatkârların her türlü ihtiyaç
larının karşılanmasında bankacılık sisteminden medet 
umulan bir politika uygulanırken, ihtiyaç sahiplerinin 
ödeyebileceği vade ve ucuzlukta kredileri gerekti
ren »konut finansmanında ticarî bankalardan nasıl 
yararlanılacaktır? Bu konuda daha önce Sayın özal 
tarafından çıkarılan 3/6 ve 4/6 numaralı tedbirlerde, 
yurt dışında çalışanlar için ticarî bankaları devreye 
sokmayı amaçlayan bir sistem geliştirilmek isten
miş; ancak asla başarılı olamamıştır. Hiçbir 
banka, kendisine döviz yatırılmak suretiyle 
açtırılmış olan hesaplar karşısında yurt dışında ça-
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lışan işçilere kredi açarak konut sahibi olmaları için 
aracılık yapmamıştır. Ticarî bankalara uzun vadeli 
ve düşük faizli olması gereken konut kredisi konu
suna iltifat etmeyeceği hususundaki endişemizi be
lirtmek isteriz. 

'Program, finansmanın konut yapımında temel 
problem olduğunu kabul etmekte, bu konuda belli 
başlı çözüm olarak bütçe dışı kaynaklara dayalı ko
nut fonu kurulacağını vaat etmektedir. Bir hal tar
zı olmadığını ispatladığımız bankaları kullanma dı
şında bu kaynaklar nelerdir? 'Bütçe gelirleri içine 
alınmadan doğrudan konut fonuna yatırılacak bazı 
vergi ve harç gelirleri midir?... Bunları bütçe dışı 
kaynak sayabilir miyiz?. 

Kanaatımıza göre, inşaatta yapımın faydaların
dan yararlanılmak, kredide ferdî özelliği korumak 
en uygun yol olacaktır. Bu konuda bütün yapıcı 
güçler devreye sokulmalıdır. 

Hükümet Programında yapımına hız verileceği 
ıbelirtiilen lojman politikası önemli ölçüde bütçe kay
naklarına dayanması gereken bir uygulamadır. Büt
çeden bu kaynak yeterli ölçüde ayrılabilecek midir? 
Kaç yıllık bir programla ve öncelikle kime verile
rek lojman yapımına gidilecektir? Ümitle bekleyen 
memur ve işçilere ne vaat ediliyorsa açık söylen
melidir. 1984 Yılı Bütçesinde bu amaçla Bayındırlık, 
îmar ve İskân ve (Maliye bakanlıklarına ayrılmış olan 
8 milyar dolayındaki ödenekle hiçbir yere varmak 
mümkün değildir. 

1 milyon 200 bin memur sayısı karşısında üç, 
dört bin gibi çok cüzi sayıda konut yapımıyla oya
lanıp durmaktayız. Bu miktar yılda kaç konuta çı
karılacak? 1 trilyona yakın açık vereceği kesin olan 
bir bütçeden daha fazla lojman için nasıl para ayrı
lacaktır? 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Programında 
çevre sorunlarına yer verilmiş olmasını memnuni
yetle karşılıyoruz. Bununla beraber Hükümet Prog
ramında eksik gördüğümüz 'bazı hususlara değinmek 
isteriz. 

Çevreyi korumak maksadıyla yeterince itina gös
terilmesi eğitim meselesidir. Bu itibarla, bu konuda 
Hükümetin eğitime önem vermesi gerektiğine işaret 
ediyoruz. 

Ayrıca, kötü çevre şartlarının önlenmesi için ile
riye dönük 'bazı tedbirlerin de alınması gerekir. Hü
kümet Programında bu hususa yer verilmemiştir. Bu 
itibarla bundan böyle kurulacak sanayi tesisleri plan
lanırken çevresel sorunlar önemle dikkate alınmalı
dır. 

Kalkınmamızın ve sanayimizin gelişmesi çok mü
himdir; fakat çevresel sorunlar yaratmamalıdır. Sa
nayi gelişme programları hazırlanırken çevresel so
runlar yaratmaması da göz önünde bulunmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, en önemli meselelerimiz
den birini teşkil eden millî eğitim politikasına Hükü
met Programında yeterli ölçüde değinilmemiş oldu
ğunu görüyoruz. 

Okuma-yazma yurt düzeyinde yaygınlaştırılmalı
dır. Bu itibarla okuma yazma seferberliğinin daha 
süratli bir şekilde sürdürülmesi gerekir. Bu konuya 
Hükümet Programında yer verilmemiştir. 

Keza ilkokulu bitiren çocuklarımızın önemli bir 
kısmı, yaklaşık olarak üçte ikisi ortaokula devam 
etmek imkânını bulamamaktadır. Bu konuda da Hü
kümet Programında herhangi bir tedbirin ileri sürül
müş olduğunu göremiyoruz. 

Özellikle meslekî teknik eğitime ağırlık verilmesi 
gerektiği görüşündeyiz. Bu görüşün Hükümet Prog
ramında yer almış olması memnuniyeti muciptir. An
cak, Hükümet Programında meslekî teknik eğitimin 
hangi yollarla teşvik edileceği ve yaygınlaştırılacağı 
belirtilmemiştir. Meslekî teknik okulların sayılarının 
artırılması gerekir. Buna rağmen meslekî teknik okul
ların ihtiyaca cevap vermediği hallerde işyerlerinin 
işbirliği ile yürütülecek olan çırak, kalfa, ustalık eği
timinin düzenlenmesi ve bu eğitime dahil olması 
mümkün bulunmadığı 'hallerde ise özellikle kırsal 
kesimlerde hayata ve iş alanlarına hazırlayıcı evsafta 
kursların açılması gerektiği görüşündeyiz. Meslekî 
teknik öğretime ağırlık verdiğimiz takdirde, üniver
sitelerin önünde yığılan genç sayısı azaltılacaktır. 

Yükseköğretim kurumlarında sosyal öğretim ile 
teknik öğretim arasında yüzde nispetlere dayanan 
bir denge kurulmalıdır. Bu, ciddî bir araştırma işi
dir. 

Keza yükseköğretim kurumlarımızda bilimsel ve 
teknik araştırmalar teşvik edilmeli ve toplumumu
zun temel sorunlarına, ekonomik ve sosyal kalkın
mamızın ihtiyaçlarına cevap veren alanlara öncelik 
verilmelidir. 

'Bunun yanı sıra çağdaş bilim ve teknolojinin 
her alanda yürütülen araştırma ve geliştirilmelerinin 
uluslararası rekabet seviyesine getirilmesini sağlayıcı 
tedbirler alınmalı, uluslararası bilimsel kuruluşlarla 
daha sıkı bir işbirliği yapılması teşvik edilmelidir. 

Üniversitelerle sanayi kesimi arasında bilgi akı
mını sağlamak üzere gerekirse YÖK Kanununda de
ğişiklik yapılmalı ve üniversitelerle sanayi kesimi ara-
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sındaki ilişki kamu kesimine inhisar ettirilmemelidir. ı 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Her ne kadar YÖK Kanunu kaynağını Anayasa
dan almakta ise de, bu kanunda değişiklik yapılması I 
mümkündür. YÖK Kanununun uygulamada ortaya 
çıkardığı aksaklıkları, öğretim üyeleriyle öğrencilerin 
haklı, makul ve öğretim araştırma hizmetlerini ger
çekleştirici taleplerini dikkate alarak gidermek mak
sadıyla YÖK Kanununun yeniden ele alınması za
manının geldiği görüşündeyiz. (MDP ve HP sırala- I 
rından alkışlar) I 

Yükseköğretim Kurumunun, birbirinden farklı j 
yapılara sahip olan fakülte ve yüksekokullara yek- I 
nesak bir öğretim sistemi uygulamasına son verilme- ı 
lidir. Öğretim programları açısından, fakülte ve yük
sekokullar daha bağımsız hale getirilmeli, üniversite 
ve yüksekokullarda istikrar sağlanmalıdır, öğretim 
üyeliği ise daha cazip hale getirilmelidir. (MDP sı
ralarından alkışlar) 

Okullarımızın ve öğretmenlerimizin siyasî mili
tanların tasallutundan korunmasına özel bir itina 
gösterilmelidir. ı(MDP sıralarından alkışlar) 

öğrencilere millî eğitim verilmeli ve herhangi bir I 
siyasî gru'ba körü körüne bağlanmaksızın, siyasî olay
ları tarafsız bir tutumla değerlendirme yeteneği ka
zandırılmalıdır. (MDP sıralarından alkışlar) I 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, siyasî bir 
grubu savunan öğretim elemanının öğrencilere bu I 
yeteneği kazandırabileceği görüşünde değiliz. Bu tür 
öğretim elemanlarının öğrenci ve velilere huzursuz
luk yaratacağı görüşündeyiz. Bu itibarla okullarımızı, 
öğretmenlerimizi herhangi bir siyasî partinin veya 
siyasî grubun yararına veya zararına eğitim ve öğ- I 
retim faaliyetinde bulunmalarına müsaade edilmeme
lidir; '(MDP sıralarından alkışlar) 

Hükümet Programında çok veciz bir şekilde be
lirtildiği veçhile eğitimde herkese fırsat eşitliği sağ- I 
lanması gerektiğine inanıyoruz. Maddî imkânlardan 
yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sağlamak 
maksadıyla burs, kredi, yurt gibi imkânların artırıl
masını zarurî görüyoruz. '(MDP sıralarından alkış
lar) 

Keza, Anayasamız doğrultusunda orta ve yüksek 
özel öğretim kurumlarının kurulmasına imkân sağ- I 
lanmalı ve bu suretle ortaöğretim ile yükseköğretim- I 
de kapasite artırılmalıdır. I 

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukların 
eğitimine 'önem verilmeli; özürlüler ise, geri zekâlı 
düzeyde ve fakat eğitilebilecek çocuklar da düşünül- | 
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mek suretiyle özel sınıflar ayrılarak yetiştirlmelidir. 
Ayrıca üstün zekâlı veya üstün yetenekli öğrencilere 
imkân ve fırsat verilmelidir. 

'Dış memleketlere öğrenci 'gönderilmesi bir lüzum
dur. Ancak bugünkü uygulama, dış öğretimi burslar 
dışında fevkalade zengin ailelerin çocuklarına mün
hasır kılmaktadır. ı(MDP ve HP sıralarından alkış
lar) 

Aziz milletvekilleri, Hükümetimizin yabancı dil 
öğrenimine önem vermesini keza memnuniyetle kar
şılamaktayız. Yabancı dil öğretimi teşvik edilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, yurt dışındaki işçileri
mizin çocuklarını da eğitim bakımından ciddiyetle 
ele almamız lazım gelmektedir. Yurt dışındaki işçi
lerimizin çocuklarının Türk dili, millî kültür ve din 
eğitimi görebilmeleri için yurt dışı teşkilatımız güç
lendirilmeli ve nitelikli öğretmen sayısı artırılmalıdır. 
Ders kitapları, görme ve işitme araçları özel surette 
hazırlanarak zamanında gönderilmelidir. Bu çocuk
larımızın yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize Ve 
meslek kademelerine intibaklarını kolaylaştırıcı ted
birler almamız lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, eğitim ve öğretim politika
mızın başarıya ulaşabilmesi her şeyden evvel iyi ye
tişmiş öğretmenle mümkündür. Bu maksatla öğret
menliği toplumumuzda daha çok saygı duyulan, da
ha itibarlı ve gençler için çekici bir meslek haline 
getirmek zorundayız. (MDP sıralarından alkışlar) 

Bu itibarla, öğretmen yetiştiren kurumların sayı
sı artırılmalı ve bu kurumlar nitelik yönünden iste
nilen seviyeye getirilmelidir, öğretmenlerimizin çalış
ma şartları iyileştirilmeli, gelir düzeyleri yükseltilmeli 
ve hayat şartları geliştirilmelidir. 

Her öğretmenin bir lojmana kavuşturulmasını ve 
öğretmenlerin nakil ve tayinlerinin daha objektif 
esaslara dayandırılmasını zarurî görüyoruz. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Programında 
millî kültür politikasıyla ilgili görüşler Partimizin te
mel olarak düşünmekte bulunduğu ve kitabında be
lirttiği görüşlerle uyum halindedir. Bu itibarla Hükü
met Programında ana hatlarıyla birlikte kültür po
litikasını benimsiyoruz. Çok tabiîdir ki, bunlar prog
ramda kalmamalı ve tatbik yoluna konulmalıdır. 

Keza Hükümet Programında belirtilen gençlik 
sorunlarının ve spor faaliyetlerinin geliştirilmesini bir 
program içerisinde ve en kısa zamanda ele alınması 
gerektiği düşüncesindeyiz, özellikle spor tesislerinin 
yaygın bir hale getirilmesi için özel sektörden yarar-
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lanılmalı ve bu hususta özel sektör teşvik edilmeli
dir. 

Gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilme
leri için seyahat, spor ve kültürel faaliyetlerde onla
ra gerekli imkânlar sağlanmalıdır, özellikle gençle
rimizin kötü alışkanlıklara düşmemelerini önleyecek 
her türlü tedbirlere başvurulmalıdır. 

Çok iyi takdir edersiniz ki, gençlik enerji ile 
dopdoludur. Eğer bu enerjiye dürüst istikamet ve
rilmeyecek olursa, gelişmekte olan bu beyinlere 
kötü ideolojilerin sokulması gayet kolaydır. Bu sebep
le gençlik millî kültüre uygun olarak yetiştirilmeli, 
boş zamanlarını sporla seyahatle ve kütüphanelerde 
kitaplara kendilerini zamanında vermek suretiyle 
enerjilerini sarf yoluna gitmelidirler. Hükümetin bu 
hususlara itibar ettiğini görmekle memnuniyet duy
maktayız. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin Programın
da yer alan adalet politikasının temel ilkeleriyle be
raber olduğumuzu belirtmek isterim. Esasen Hükü
met Programında yer alan bu ilkelerin hemen he
men tamamı Partimizin de görüşlerinin aynıdır. 

Anavatan Partisinin Seçim Beyannamesini ince
lediğimizde, Hükümet Programına nispetle bu beyan
namede adalet hizmetlerine daha az yer verilmiş ol
duğunu görüyoruz. Hükümet Programında Partimiz 
Temel Esaslar 'Kitabındaki ilkelerin yer almış bulun
masını da memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bununla 'beraber adalet mekanizmasının süratli 
bir şekilde işleyebilmesi için Hükümet Programında 
ileri sürülmüş bulunan tekliflerin yeterli olmadığı gö
rüşündeyiz. Filhakika adalet mekanizmasına sürat ka
zandırabilmek için Usul Kanunlarında gerekli deği
şikliklerin yapılması yeterli değildir. Usul Kanunla
rında son yıllarda bazı değişiklikler yapılmışsa da 
adalet mekanizmasında sürat temin edilememiştir. 
Asıl mesele adlî ve idarî yargıdaki boş kadroların 
süratle döldurulmasıdır. Bugün yargıda 2 500 civa
rında hâkim noksanı bulunduğu söylenmektedir. Hü
kümet Programında bu boşluğun doldurulacağına 
dair bir işaret göremedik. 

Bunun yanında, Partimiz Programında belirtmiş 
olduğumuz gibi, ilk derece mahkemeleriyle bir içti
hat mercii olması gere'ken Yargıtay arasında üst 
mahkemelerin, başka bir deyimle istinaf mahkeme
lerinin kurulmasını gerekli saymaktayız. 

Keza adlî ve idarî yargıda görev alan hâkim ve 
savcıların daha iyi yetiştirilmeleri önem taşımakta
dır. Bunun için staj akademilerinin kurulması, mes-

22 . 12 . 1983 O : 1 

lek içi eğitime önem verilmesi şarttır. Adalet yan 
hizmetlerinin modern icaplara uygun bir hale getiril
mesi ve bu maksatla adalet yüksek okullarının ar
tırılması; adlî sicil ve istatistik bilgilerinin düzenlen
mesinde ve adalet teşkilatına süratle bilgi verilmesin
de modern teknolojiden ve bilgisayar sisteminden ge
niş ölçüde yararlanılmalıdır. 

Bizim tavsiyelerimiz, boş kadroların süratle dol
durulması ve adalet mekanizmasının tatminkâr bir 
şekilde işletilmesinin sağlanmasıdır. 

Keza ayrı bir ihtisas mahkemesi olması gerekti
ğine inandığımız ve çocuk psikolojisi yönünden 
önem taşıyan çocuk mahkemelerinin ihtisas mahke
mesi olarak kurulması ve yurt sathına yayılması hu
susunda Hükümet Programında bir kayda tesadüf 
edemedik. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, hâkim ve 
savcılar ile adalet personelinin daha huzurlu ve ve
rimli çalışmalarını sağlamak maksadıyla bunların ko
nut ihtiyaçlarının öncelikle giderilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. 

Ayrıca, adalet teşkilatının önemini ve itibarını dik
kate alarak mahkemelerin ve savcılıkların işgal et
tikleri binaların, mesleğin ciddiyetine ve şerefine ya
kışır hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Adaletin gerçekleştirilmesinde önemli katkıları ol
duğuna inandığımız avukatların, görevlerini daha 
müessir bir şekilde yerine getirebilmeleri için Hükü
met Programında bir hususa, bir tedbire tesadüf ede
medik. Tahmin ediyoruz ki, bu husus dikkat nazarı
na alınacaktır. (MDP sıralarından alkışlar) 

Hükümet Programında ceza ve infaz müessesele
rine değinilmiş olmakla beraber, tutukluların ve hü
kümlülerin aileleriyle ilişkilerinin daha düzenli bir 
hale getirilmesi gerektiği hususuna yer verilmemiş ol
ması 'başka bir önemli eksikliktir. 

Bütün bunların dışında, anarşi ve terörün önlen
mesini, huzur ve güvenin devamını temel unsur ola
rak gören Hükümet Programında, Cumhuriyet yöne
timi aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya devletin 
iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla 
görevli Devlet Güvenlik Mahkemelerinin biran ön
ce faaliyete geçirilmesi hususunda da herhangi bir 
görüş ileri sürülmüş değildir. (MDP sıralarından al
kışlar) 

Devletin iç güvenliğinin nasıl bir yöntemle sağ
lanacağı hakkında yeterli bilgi sahibi olmak istemek 
hakkımızdır, 
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Hükümet Programında yer alan af müessesesi, 
muhtevası belirsiz cümlelerle hiçbir görüş ortaya 
koymaksızın kaleme alınmıştır. Bilindiği üzere af ko
nusuna ilk defa partimiz adına şahsen ben temas et
miş ve genel görüşümüz 8 Ekim 1983*de basında yer 
almıştır. Aynı gün, bu demecime bir parti, «Af ko
nusunu oy alabilmek için istismar konusu yapmamak 
gerekir»; diğer bir parti de, «Bu konu gelecekteki 
oluşacak koşulları görmeden bugünden kesin bir bi
çimde yanıtlanamaz» tarzında reaksiyon göstermiş
t i 

Bu sırada mahkûm ve ailelerinden yüzlerce mek
tup ve telgraf aldım. Televizyonda af konusundaki 
daha teferruatlı görüşlerimizi, bir yazarın sorusu üze
rine gene 'ben belirttim. Bundan sonra diğer liderler 
de bir af yarışına çıktılar. Mademki, bu konuda her 
üç parti de vaatte bulunmuşlardır, af konusunun sü
ratle ele alınması lâzımdır kanaatindeyim. (MDP ve 
HP sıralarından alkışlar) 

Adalet hususunda söyleyeceğimiz daha çok şey
ler mevcut; fakat zamanınızı çok fazla almakta ol
duğumu görüyorum. Onun için müsaade ederseniz 
bu hususları başka konuşmalarıma aktaracağım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Hükümet Programında yer 
alan millî savunma politikasının temel ilkeleriyle be
raber olduğumuzu ifade etmek isterim. Mevcut dün
ya şartlan millî savunmamıza her zamankinden da
ha fazla ehemmiyet vermemizi gerektirmektedir. Mil
letçe bu konuda gereken fedakârlığı her zaman yap
maya hazır olduk. Bugün de hazırız. Ordumuzun gü
cünü yüksek tutmak, barışa yapılabilecek en büyük 
katkıdır. Senelerden beri ilan edilmemiş bir savaş ver
mekte bulunduğumuz unutulmamalıdır. Türk Devle
tinin bekasının en büyük teminatı olan Silahlı Kuv
vetlerimizin muharebe hazırlığını ve vurucu gücünü 
üst düzeyde tutmak ve bu gücün harp silah, araç ve 
gereçlerindeki gelişmelere paralel olarak devamlı su
rette modernize etmek Hükümetin en önemli görev
leri arasında bulunmaktadır. Bu imkânların temini 
hususunda zaman içinde dış kaynağın yerini bir öl
çüde millî savunma sanayimizin almasına itina gös
terilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin, bizim toplum 
ve dış dünya için muamma teşkil eden yönü bilhas
sa dış politika alanındaki görüşleridir. Seçimlerden 
önce ve sonra parti idarecilerinin bu alanda açıklık 
getirecek beyanları olmamıştır. Bunun izahı güçtür. 
Hükümet Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkiler

de memleketimizi tam üyeliğe götüren 1963 tarihli 
Ankara Antlaşmasından uzaklaşmak, ilişkileri sadece 
ekonomik temellere kaydırmak eğilimindedir. Bunu 
son derece sakıncalı buluyoruz. Ekonomik bir ölçü
de politik ve gelecekte askerî bakımdan dünyanın 
üç önemli kutuplarından biri haline gelmekte bulu
nan Avrupa Topluluğu inhisarını Yunanistan'a bı
rakmak vahim bir hata olur. (MDP sıralarından al
kışlar) Bu hata, Yunanistan'ın tek başına tam üye 
olmasına Türkiye'nin zamanında seyirci kalmasıyla, 
esasında 'bir ölçüde işlenmiştir. Yunanistan'ın halen 
bu teşkilatı, bütün müessese ve imkânlarıyla Türkiye 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine karşı nasıl 
kullanmakta olduğu görülmektedir. 

Hükümetin AET ve dolayısıyla Batı Avrupa'ya 
yeteri derecede önem vermemesi, büyük güçlerle tek 
başına karşı karşıya bırakılması gibi ciddî sakınca
larla dolu bir duruma yol açabilecektir. Bundan en
dişe duymaktayız. (MDP sıralarından alkışlar) 

Dış politika ve gelişmeler, Hükümet ve Parlamen
tonun yakından ve dikkatle takip etmesi gereken bir 
önem taşımaktadır. Dünyamızda maalesef gerginlik 
hüküm sürmektedir. Tarihte görülmemiş bir silahlan
ma yarışı içerisindeyiz. Silahlanmava günde 1,5 mil-
var dolar harcanmaktadır. Bu rakamın taşıdığı teh
didi anlamak zor değildir. Bölgemiz bir barut fıçısı 
haline getirilmiştir. Büyük devletlerin Orta Doğu'da 
esasen görülmeyen şekilde devam eden mücadeleleri 
bu kere görünür hale gelmiş, fiilî müdahale vuku-
bulmuştur. Üç yılı aşkın bir zamandan beri devam 
eden tran - Irak savaşı yanında Lübnan'daki vahim 
gelişmeler bölgemiz, Türkiye ve dolavısıvla dünya 
barışını tehdit eder hale gelmiştir. Hükümetin bu 
konuda çok dikkatli olması gerekecektir. 

Komşumuz Yunanistan'ın niyet ve emelleri ko
nusunda yanılmama'k gerekir. (MDP sıralarından al
kışlar) Bu memleket anlaşma değil, Türkiye aleyhi
ne genişleme politikası gütmektedir. Bunu bütün ta
rih boyunca yapagelmiştir. Bunu, Sayın Başbakanları 
açıkça ilan ve ifade etmektedir. Bu mevzuda bazı hü
kümet yetkililerinin basına intikal eden ivi niyetli 
vaklaşımlarını yerinde bulmamaktayım. (MDP sıra
larından alkışlar) 

Yunanistan, memleketimize karşı ciddî bir silah
lanma yarışı içinde bulunmaktan başka, dünva ka
muoyunu ve batılı kuvvetleri üzerimize sürmeye ça
lışmaktadır. Ege'de saf hayallerin yeri yoktur. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

Türk dış politikası m'llî bir karakter taşıyagel-
miştir. Bunun devamı Hükümetin tutumuna bağlı 
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olacaktır. Millî tercihlerimizden uzaklaşmadıkları, 
Cumhuriyet dış politikasına sadık kaldıkları müddet
çe kendilerini destekleyecek, dışarıya karşı millî bir
lik ve bütünlüğümüzü muhafaza edeceğiz. (MDP sı
ralarından alkışlar) Bu esaslardan ayrıldıkları tak
dirde, karşılarına tavsiyelerimizle çıkacağız. Dış po
litika kapalı bir kutu şeklinde götürülmemelidir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Programında 
ve kamu idaresinde önemli bazı değişikliklerin yapı
lacağı ifade edilmektedir. Hatta bu değişikliklerin 
önemli bir kısmı yapılmış ve uygulamaya konulmuş 
bulunmaktadır. Ancak, Hükümetin çok acele bir şe
kilde bugüne kadar yapmış olduğu tasarruflarla mev
cut hukukî düzenimize uygun bir idare şekli tesis 
edildiğini düşünmek mümkün müdür? Mevcut hu
zursuzluk ve israf karşısında bu hususta ciddî tered
dütler taşımaktayım. 

Türk've'de hem Anayasanın, hem geleneksel ida
re vapımızm öngördüğü sistem devlet fonksiyonları
nın bakanlıklar içinde oluşturulup yürütülmesidir. 
Bu hizmetlerin başı ve en yüksek icracısı bakanlar
dır. Anavasamızın 112 nci maddesinde, Başbakanın 
esas itibariyle bakanlar arasında işbirliğini sağlamak
la görevli olduğu hükme bağlanmıştır. Başbakan, hü
kümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. 

Buna karşılık seçim kampanyası sırasında îktidar 
Partisi tarafından savunulan ve şimdi de önümüze 
orijinal bir hükümet yapısı olarak getirilen modelde, 
hizmetlerin büyük bir kısmı bakanlıkların bünyesin
den çıkartılarak Başbakana bağlanmakta ve böylece 
Başbakan birçok hizmetlerin yürütücüsü ve gerçek 
sorumlusu haline getirilmektedir. 

Bu hizmetlerin görülmesinde Baş/bakana yardım
cı olmak üzere bazı zevatın devlet bakanı olarak gö
revlendirilmiş olması bu görüşümüzü zedelemez. 
Çünkü devlet bakanlıkları müstakil fonksiyon ifa 
eden bakanlıklar için söz konusu olan teşkilat ka
nunları ile kurulmamışlardır. 

Bu itibarla Hükümet tarafından benimsenmiş bu
lunan bu hükümet modeli, kanaatimize göre başkan
lık sistemini kabul etmemiş bulunan Anayasamız ile 
çelişki halindedir. (MDP ve HP sıralarından alkış
lar) 

Biz, bu modelin benimsenmiş olmasını Sayın Baş
bakanın her tedbiri kendi elinde tutan ve her faali
yeti tek adam olarak yürütme temayülünün tabiî bir 
tezahürü olarak görüyoruz. (MDP ve HP sıraların
dan alkışlar) 

Bu sistemin uygulamaya konmasından kışa bir 
süre sonra mahzurlarının görüleceğini şimdiden ifa-
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de etmek isterim. Şöyle ki : Sayın Başbakan birçok 
hizmetlerin yürütülmesini bizzat üzerine alacağı için 
koordinasyon görevini yerine< getiremeyecek ve özel
likle devlet bakanlıkları dışında kalan dışişleri, millî 
savunma, millî eğitim gibi hizmetleri üstten yönelte
cek zamana sahip olamayacaktır, 

Maliye, ticaret, sanayi, enerji ve benzeri hiz
met alanlarında, bunların teşkilat kanunlarına göre 
sorumlu bakanlarıyla devlet bakanları arasında sık 
sik etki ihtilafları çıkacak ve inisiyatif kullanılama
ması yüzünden hizmetler aksayacaktır. 

Sayın Başbakan daha ziyade para - kredi meka
nizmasını elinde tutacağına göre, para - kredi poli
tikasının yürütülmesinde bugüne kadar Merkez Ban
kasıyla Maliye Bakanlığı arasında çıkmış olan ihti
lafların aynen Başbakan ile Merkez Bankası arasında 
doğacağını ve neticede bankanın icranın emrine gi
receğini ifade etmek mümkündür, 

Para, kredi ve bankacıhk alanlarında dünyadaki 
temayül merkez bankalarının muhtariyetini kuvvet
lendirmek iken, Türkiye'de bunun tam tersi olan uy
gulamalarla karşılaşacağız, özellikle Ziraat Banka
sının durumuna da kısaca değinmek isteriz. 

Ziraat Bankası köylümüze, çiftçimize kredi ver
mek üzere kurulmuş bulunan bir bankadır. Ziraat 
Bankasının Başbakanlığa bağlanması sonucunda çift
çi ve köylümüze verilmesi gereken kredilerin başka 
maksatlara tahsis edileceği endişesini taşımaktayız. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Bazı bakanlıkların birleştirilmesiyle bir kargaşa
nın doğması ihtimali kuvvetlidir. Bakanlar, kabaran 
dosyaları imzalamak için zaman bulamayacaklar ve 
işler sürüncemede kalacaktır. Bakanların imza yetki
lerini devretmeleri halinde ise, memurların siyasî ka
rar verme yetkilerine sahip olmaları ihtimali doğa
caktır. Şimdiden bu uygulamanın bazı önemli ak
saklıkları görülmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Köy tşleri Bakanlı 
ğıyla birleştirilip yeni bir teşkilatlanmaya gidilirken 
ziraatçiler, ormancılar ve veterinerler arasında ge
rekli denge dikkate alınmamış ve ihtisaslara göre 
idarî birimler oluşturulmamıştır. 

Keza, Çay - Kur ve Tekel Maliye Bakanlığına 
bağlanmak suretiyle Maliye Bakanlığı tütün ve çay 
politikasına hâkim bir duruma getirilmiştir. Tütün 
ve çay üretimi konuları ayrı bir ihtisasa ihtiyaç gös
terir. Tütün ve çay konusunu sadece gelir yönün
den ele alarak bu konularla ilgili kuruluşların Ma-

I liye Bakanlığına bağlanması hatalı olmuştur. Çünkü 
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tütün ve çay üretiminin ekonomik ve sosyal yönü . 
ağır basmaktadır. 

Keza, Gümrük Muhafaza Teşkilatının Maliye Ba
kanlığına bağlanması keyfiyeti de çok zor izah edile
bilecek bir husustur. 

Millî Eğitim Bakanlığında yalnız din işleriyle il
gili ünitenin kurulması yerine Anayasaya uygun olan 
bu ünitenin din ve ahlak işleriyle görevlendirilmesi 
daha uygun olurdu. I 

Bölge valiliklerine gelince; bunlar hakkında Hü
kümetin görüşünü tespit etmek mümkün olmamak
tadır. Programda bölge valiliklerine yer ayrılmamış- I 
tır. Hükümet bölge valiliklerini benimsiyor mu, yok
sa bu konuda başka bir düzenleme mi düşünüyor? 
Hükümetin bu konudaki politikasını açıkça ortaya 
koyması gerektiği görüşündeyiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem üye
leri, Hükümet Programında Radyo ve Televizyonun 
tarafsızlığı ilkesinin benimsenmiş olduğunu memnu- I 
niyetle müşahade ediyoruz. I 

Ayrıca diğer basın ve yayın organlarının tarafsız
lığından ve bunların hür demokratik düzenin temel 
vasıtaları olduğundan telif hakkı, vergi muafiyetinin 
artırılacağından söz edilmiş, Anadolu basınının teş- I 
vik tedbirleriyle güçlendirilerek basın - yayın hizmet- I 
lerinin dengeli bir şekilde dağılımım sağlayacak bir I 
politika takip edeceği belirtilmiştir. I 

Ancak, Hükümet Programında Radyo ve Televiz
yon dahil basın ve yayın organlarının temel meselele- I 
rine değinilmemiştir. özellikle Türkiye Radyolarının I 
ve Televizyonunun yayın gücünün daha müessir hale I 
getirilmesi hususunda Programda herhangi bir görüşe I 
tesadüf edemedik. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak Türkiye Rad
yoları ve Televizyonunun yayın gücünün daha mües- I 
sir hale getirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu suret- I 
le, bütün vatandaşlarımız radyo ve televizyon yayın- I 
larını takip etmek imkânına sahip olacak ve vatan- I 
daşlarımız yabancı radyo ve televizyonların yamnda I 
Türk Radyo, ve Televizyonunu da dinleyebilecekler 
ve takip edebileceklerdir. I 

Hükümet Programında renkli televizyon yayınla
rının sürekli bir hale getirilip getirilemeyeceği, kanal I 
adedinin artırılıp artırılamayacağı, özellikle yurt di- I 
şındaki vatandaşlarımızın TRT yayınlarından daha I 
geniş bir şekilde yararlanmaları hususunda ne gibi I 
tedbirlerin alınacağı belirtilmemiştir. I 

Bu konularda Hükümet Programında daha esaslı I 
hususlar bulunmalı idi. | 

— 107 

22 . 12 . 1983 O : 1 

Ülkemizin dış ülkelerde tanıtılması için ciddî ve 
sistemli bir program uygulanması gerektiğine inanı
yoruz. Bu maksada hizmet edebilmek için Tanıtma 
Müsteşarlığının daha iyi bir şekilde teşkilatlanması 
gerekir. Tanıtma Müsteşarlığı ve Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü ancak bu suretle beklenen enformasyon 
alışverişini ve siyasî tanıtma hizmetlerini daha iyi bir 
şekilde yürütebilir. Bu görüşten hareket suretiyle, 
Basın Yayın Genel Müdürlüğünün yurt dışı kadrola
rının daha kaliteli personelle takviye edilmesi gerek
tiği görüşündeyiz. Maalesef Hükümet Programında 
siyasî tanıtma hizmetlerine ve bu hizmetleri yürüten 
kuruluşlar arasındaki koordinasyona yer verilmemiş
tir. 

Bu konuyu, arz ettiği ehemmiyete binaen Hükü
metin dikkatine sunmayı bir görev sayıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; Anayasamızın, bir yıl 
içerisinde yapılmasını şart koştuğu mahallî seçimlerin 
hazırlıklarının başlaması gerekmektedir. Demokrasi
nin tam ve sağlıklı olarak işleyebilmesinde milletvekili 
seçimleri kadar mahallî seçimlerin de büyük ağırlık 
taşıdığı bir gerçektir. 

Türkiye'de yeniden çok partili demokratik hayatı
mızın başlangıcını teşkil eden milletvekili seçimleri 
tamamlanmıştır. Mahallî seçimlerin, tam demokrasi
nin bütün kaidelerine uygun şekilde yapılabilmesi için, 
tarihinin tespiti büyük önem taşımaktadır. 

Biz, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, mahallî 
seçimlerin tarihinin, bütün partilerin katılmasına im
kân verecek şekilde tespiti gerektiğine inanıyoruz. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Konu, siyasî partilerden açılmışken, Seçim ve Si
yasî Partiler Kanunlarının aksayan yönlerinin süratle 
ele alınması gereğine de işaret etmek istiyoruz. 

Özellikle Siyasî Partiler Kanununda çok aşırı bü
rokratik formalitelerin kaldırılması yararlı olacaktır 
Bunun yamnda, partilerin malî kaynak temini, çeşitli 
güçlüklere ve aşırı söylentilere sebep olmaktadır. Bu 
duruma mutlak bir çözüm bulmak lazımdır. Siyasî 
partileri, para toplayan kuruluşlar olmaktan çıkart
mak, demokrasimizin sağlıklı işleyişi bakımından ka
çınılmaz bir zarurettir. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; söz
lerime son verirken önemli gördüğüm meselelerden 
bazılarını Yüce Meclisin dikkatine bir kere daha 
sunmak istiyorum. 

12 Eylül öncesi ülkemiz ciddî tehlikelerle karşı 
karşıya kalmış ve Silahlı Kuvvetlerimizin müdaha-
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leşi sayesinde yüce milletimiz ve vatanımız bölün
mekten kurtulmuştur. 1980 yılı öncesi karanlık gün
leri bir kere daha yaşamak istemiyoruz. Bununla be
raber üzülerek belirtmek isterim ki, bazı şehirleri
mizde (münferit de olsa) endişe verici tedhiş olayları 
başlamış bulunmaktadır. Bu olayların zamanında ve 
etkin bir şekilde alınacak tedbirlerle önlenmesi, ka
çınılmaz bir görevdir. 

12 Eylül Harekâtıyla tesis edilmiş bulunan güven 
ve huzur ortamının devam ettirilmesinde Hükümete, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine, basın - yayın ile 
yargı organlarına, üniversitelerimize, işçi ve işveren 
kuruluşlarına ve bütünüyle Türk Milletine büyük gö
revler düşmektedir. 

Çok tabiîdir ki, bu hususta sorumluluğun en bü
yük payı Hükümete aittir. Bu itibarla; Hükümeti 
uyanık olmaya, olayların önünden gitmeye ve gerek
li tedbirleri zamanında ve en etkin bir biçimde al
maya davet ediyoruz. (MDP sıralarından alkışlar) 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak güven ve hu
zur ortamının devam ettirilmesi hususunda Hüküme
te icraatında yardımcı olacağız. (MDP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Partimiz kurulduğu günden itibaren, anarşi ve te
rörün hortlaması ihtimaline karşı ısrarlı bir şekilde 
dikkatleri çekmiş ve güven ve huzur ortamının de
vam ettirilmesine özel bir ağırlık vermiştir. 

Muhterem milletvekilleri; Hükümetin takdim et
tiği program bir icraat programı olmaktan ziyade, 
bir seçim beyannamesi niteliği taşımaktadır. Prog
ramda, özellikle ekonomiye ve daha sonra enflas
yonla mücadeleye ağırlık verilmiş; çok önemli sektör
ler için dahi politikalar açık seçik bir şekilde ortaya 
konulmamıştır. Ekonomi dışında kalan bazı önemli 
kamu hizmetlerine ise sathî bir şekilde değinilmekle 
yetinilmiştir. Kurulduğu günden bu yana ekonomi 
politikasına büyük ağırlık veren bir partinin, prog
ramında böyle bir tabloyla ortaya çıkması düşündü
rücü olmuştur. 

Ayrıca, daha önce açıkladığımız veçhile, 1984 
Bütçesinde 1 trilyon civarında ciddî bir açık vardır. 
Hükümet, bu açığa rağmen bir yandan bazı vergile
ri indirmekte, diğer yandan sosyal taahhütlerini ar
tırmaktadır. Keza menkul sermaye piyasasında ban
ker olayları dolayısıyla yaratılan güvensizlik ve top
lumun önemli bir kesiminin maişet derdine düşmesi 
karşısında, tasarrufların beklenen ölçüde artması ve 

yatırım alanlarına intikal etmesi ihtimali zayıf gö
rünmektedir. Bu şartlar muvacehesinde Hükümetin 
vaatlerinin gerçekleşeceği konusunda ciddî şüpheler 
taşımaktayız. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubu ola
rak bütün bu hususları ve ülkemizin içinde bulundu
ğu şartları göz önünde tutmak suretiyle oyumuzun 
rengini tayin edeceğiz. 

Sayın Özal'ın Başkanlığındaki 45 inci Cumhuriyet 
Hükümetine başarılar diler, Yüce Meclise en derin 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Necdet Calp, buyurun efendim. (Alkışlar) 

HP GRUBU ADINA NECDET CALP (Anka
ra) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet 
Programı üzerinde Halkçı Parti Grubunun görüşleri
ni sunmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi içten 
saygılarla selamlarım. (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; 12 Eylül 1980 öncesinde ge
çirdiğimiz toplumsal hayatı sarsan olayların üzerin
den henüz üç yıl gibi kısa bir süre geçmiş bulunmak
tadır. Bu kadar kısa bir süre içinde demokrasinin ay
dınlığa çıkabilmiş olmasını olağanüstü bir başarı 
olarak kabul ediyoruz, 

Tarihinin büyük bunalımlarından birini atlatarak 
seçimlere girebilme başarısını gösteren Türk Ulusu, 
en ileri anlamda demokrasiye layık, ehil ve muktedir 
olduğunu bütün dünyaya göstermiş bulunmaktadır. 
(HP sıralarından alkışlar) 

Demokrasiye geçiş sürecinin çabuklaştırılmasına 
ve gerçekleşmesine katkıda bulunan, başta Türk Si
lahlı Kuvvetleri olmak üzere, 12 Eylül Hükümetinin 
ve emeği geçen tüm görevlilerin tarihin övgüsüne 
hak kazanacaklarına inanıyoruz. (Alkışlar) 

Şimdi yeni bir dönem başlamaktadır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin çalışmaya başlamış olması 
büyük bir aşamadır. Bu mutlu olayın hayırlı geliş
melere vesile olmasını yürekten diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri; Hükümet Programının so
mut eleştirisine geçmeden önce sizlere ve Yüce Türk 
Ulusuna Halkçı Partinin demokrasi ve muhalefet 
anlayışını sunmak istiyorum. 

Ülkemizde özgürlükçü parlamenter demokrasinin 
bütün kurallarıyla işlemesinden yanayız. Bunun için 
demokrasiye ekonomik ve sosyal muhteva kazandı-
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rılması gereğine inanıyoruz. Bize göre iyi işleyen bir 
demokrasinin temel koşulu, geniş görüşlülük, eleştiriye 
tahammül, karşı düşüncelere saygıdır. Bu niteliğiyle 
demokrasi bir sorumluluk ve hoşgörü rejimidir. De
mokrasi, sahip çıkılırsa yaşar. Demokrasiyi yaşatma 
hepimizin görev ve sorumluluğundadır. Halkçı Parti 
olarak bu düşüncelerle yola çıktık ve devam edece
ğiz. 

İktidar Partisi ile düşünce ve çözümlerde birlik 
halinde olmadığımız bellidir. Ancak, bizim için önem
li olan, düşünce ve çözümlerdeki ayrılığa rağmen de
mokrasinin temel kurallarında anlayış birliği sağla
maktır; Partimiz buna hazırdır. Ancak aynı anla
yışın İktidar Partisince de gösterilmesini beklemek
teyiz. 

Endişeyle işaret edeyim ki, İktidar Partisinin he
men başlangıçtaki bazı tutumları cesaret kırıcı ol
muştur. Bunun ilk belirgin örneği, yasama yılı ba
şında Meclis komisyonlarının başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip üyelerinin seçiminde takınılan ta
vırdadır. (HP ve MDP sıralarından alkışlar.) 

Parlamento gelenekleri, komisyon divanlarında 
muhalefete de yer verildiğinin örnekleriyle doludur. 
Oysa İktidar Partisi, önceden aldığı bir kararla, mu
halefetin komisyon divanlarında temsil edilmesini 
önlemiştir. Bu eğilimin hangi zihniyetin eseri oldu
ğunu, merak ediyoruz. 

Türkiye' genelinde, Mecliste muhalefette olan iki 
partinin aldıkları toplam oydan daha az oy almasına 
rağmen, uygulanan seçim sisteminin doğal sonucu 
olarak Mecliste sayısal üstünlük sağlayan İktidar 
Partisinin Meclis Komisyonlarını, kendi parti or
ganlarında seçim yapılırcasına yönlendirmek suretiy
le Meclis geleneklerine ters düşen bu davranışını ta
lihsiz bir başlangıç olarak niteliyoruz. (HP ve MDP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu nedenle 
Hükümet ve parti programlarında yer alan uzlaşma 
ilkesinin uygulamadaki samimiyeti konusunda tered
düt duymaktayız. (HP sıralarından alkışlar.) 

\Sayın milletvekilleri; muhalefet partisi olarak gö
revimiz bellidir. Bir yandan Hükümet Programının 
ortaya koyduğu siyasal tercihleri ve bu tercihler doğ
rultusundaki uygulamaları yurt gerçekleri açısından 
değerlendireceğiz ve denetleyeceğiz, öte yandan da 
Yüce Ulusumuza anlamlı seçenekler sunma çabası 
içinde olacağız. 
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Ülke yararına sağlayacağınız her başarı bizi sevin-
direcktir. Sosyal ve ekonomik yönden güçsüz olan
lara adil imkânlar yaratan her kararınız bizden des
tek görecektir. (HP sıralarından alkışlar.) Ancak, 
yanlış tercih ve uygulamalarla siyasal ve sosyal sis
temin sarsılmasına karşı çıkacağız. (HP sıralarından 
«Bravo» sesleri .alkışlar.) Dar gelirlilere dair verilen 
sözlerin yakın izleyicisi olduğumuzun bilinmesini is
teriz. 

Hükümet Programında anarşiyle mücadele ve sü
rekli huzur ortamının sağlanması konusunda yer alan 
vaatlere ve demokratik düşünce ve haklara karşı 
olan her çeşit rejimi ve tasarrufu reddederiz. «Hu
zur ve güvenin bedeli demokratik nizamdan insan hak 
ve hürriyetlerinden vazgeçmek değildir» şeklinde 
vurgulanan düşüncelere gönülden katılıyoruz. (HP 
sıralarından alkışlar.) Ancak, ülkemizi bu hedeflere 
ulaştırmada Hükümet Programında görülen ekonomik 
ve sosyal politikanın yetersiz kalacağından endişe 
etmekteyiz. Bunun da ötesinde, Programda aşırı ce
reyanlarla ve laiklikle ilgili değişik yorumlara yol 
açabilecek ifadeler bizi düşündürmektedir. (HP sı
ralarından alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri; şimdi, Hükümet Programı 
ile temelde ayrıldığımız hususlara kısaca değinmek 
istiyorum. 

Öncelikle belirtmek isterim ki, Hükümet Progra
mı bize göre bütünüyle karışık, yer yer çelişik ve 
genel olarak açıklıktan yoksundur. Vaatler bir takvi
me bağlanmadığı için muhtemel başarısızlıkların ma
zeretini de kendi içinde taşımaktadır. Takvimsiz ha
reket edildiğini kanıtlamak istercesine Hükümet, «kay
bedecek vaktimiz yoktur» diyerek acele ile yola çıkıl
dığını ifade etmektedir. Programdaki bu belirsizliğe 
rağmen açık seçik ortaya konulan bir temel nokta 
vardır; o da Hükümetin devlet anlayışı ya da başka 
bir deyimle devlete bakış açısıdır. 

Hükümet, devletin ancak küçültülerek güçlendiri-
lebileceği kanısındadır. Hükümete göre devlet, sana
yi ve ticarete ilke olarak girmemelidir. Devletin esas 
fonksiyonu tanzim edici ve yönlendirici olmalıdır. 
Hükümet Programıyla getirilmek istenen tedbirlerin 
hemen hemen tamamı devleti hem fonksiyon, hem 
de yapı olarak küçültmek amacına yöneliktir. Geliş
mekte olan toplumumuz açısından uygun ve gerçekçi 
bulmadığımız bu zihniyetin tümüyle karşısındayız. 
(HP sıralarından alkışlar.) 
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Sayın milletvekilleri, şimdi merkezî hükümet teş
kilatının kanun gücündeki kararnamelerle düzenleni
şine ilişkin görüşlerimizi kısaca belirtmek istiyorum. 
Bu konuda devlet idaresi bakımından önemli gördü
ğümüz birkaç nokta üzerinde duracağım. 

Birincisi; Hükümet, başka bir yasama döneminde 
alınmış olan bir yetkiyi, yeni yasama döneminde bü

yük bir rahatlıkla kullanmıştır. Bunun sakıncalı bir 
geleceğin başlangıcı olmasından korkarız. 

(Mikrofondan ses yayınının arızalanması.) 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

arıza neticeleninceye Ikadar ara verelim. 
»BAŞKAN — Efendim, arızanın giderilmesine ka

dar toplantıya yarım saat ara veriyorum. 
Kapanına Saati : 17.40 

^»»» 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.15 

BAŞKAN : Necmettin KARADUMAN 
KÂTİP ÜYELER : M. Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 
inci Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

Sistemdeki arıza, rölelerden birisinin devre dışı 
kalmasından dolayı meydana gelmiştir. Keyfiyeti siz
lere sunuyoruz. 

ffl. — HÜKÜMET PROGRAMI 

i. — Barbakan Turgut Özal tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Sayın Necdet Calp, buyurun efendim. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA NECDET CALP (Anka
ra) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmam, 
kanun kuvvetindeki kararnameler konusunda konu
şurken kesilmişti, oradan devam ediyorum. 

Bu konuda devlet idaresi bakımından önemli gör
düğümüz birkaç nokta üzerinde duracağım. 

Birincisi, Hükümet başka bir yasama döneminde 
alınmış olan bir yetkiyi yeni yasama döneminde bü
yük bir rahatlıkla 'kulanmıştır. Bunun sakıncalı bir 
geleneğin başlangıcı olmasından korkarız. 

İkincisi, şüphesiz her iktidar atama yetkisine sa
hiptir. Dolayısıyla siyasal iktidarların bürokraside ma
kul atamalar yapmasını doğal karşılarız. Ancak bu ko
nuda bizde endişe uyandıran, Sayın Başbakanın sık 
sık tekrarladığı ekibiyle çalışma tutkusudur. Bu slo

ganın, normal atama yetkisinin yönetimde partizan
lığa yol açıcı şekilde kullanılmasından çekiniriz. O ne
denle bu alanda yapılacak tasarrufları çok yakından 
izleyeceğimizi belirtmek isterim. Daha önemlisi ise, 
bu düzenlemelerin kanun yönetimi açısından ne ka
dar isabetli olduğudur. Nitekim, daha başlangıçta bazı 
hatalar dikkati çekmektedir. 

Bir örnek vermek gerekirse, Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanlığını gösterebiliriz. Merkez ve taş
ra kuruluşu ile esasen optimum büyüklüğe ulaşmış 
olan Tarım Bakanlığına, Köy İşleri Bakanlığı gibi bir 
dev teşkilatın da eklenmesi acaba hangi amaca hiz
met edecektir. 

Yeni düzenlemelerin getirmek istediği yönetim mo
deline kuşkuyla bakıyoruz, Devlet Bakanları sayısı
nın artırılması, başka bir deyişle temel bakanlıkların 
yarısı kadar devlet bakanı belirlenmiş olması, istik
rarlı bir yönetimin en belirgin niteliği olan müessese
leşme yerine, şahsî yönetimin tercih edildiğini göster
mektedir. Bu sistemin, temel hizmet bakanlıklarının 
işlemesini ağırlaştıracağından ve güşleştireceğinden 
ciddî olarak endişe ediyoruz. 

— 110 — 



T. B. M. M. B : 11 22 . 12 . 1983 O : 2 

öte yandan, idare geleneğine ters düşen bir dü
zenlemeye de dikkat çekmek isterim. Başbakanlığa 
bağlı olarak kurulan Dış Ticaret ve Hazine Müsteşar
lığı, doğrudan icraya yönelik faaliyetleri nedeniyle 
Başbakanı, aslî fonksiyonu olan bakanlıklar arasında 
işbirliğini sağlama ve hükümetin genel siyasetini gö
zetme görevinden uzaklaştırarak günlük icranın içine 
itecektir. Bu konulara ilişkin ayrıntılı görüşlerimizi ka
nun hükmündeki kararnameler Meclisimizde görüşü
lürken ayrıca belirteceğiz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Hükümetin ekonomik 
politikasıyla ilgili görüşlerimizi aktaracağım. 

Her şeyden önce şunu söylemek isterim; bu eko
nomik model, Hükümet Programıyla Türk Halkına 
ilk defa sunulan yeni bir model değildir; bundan yak
laşık olarak dört yıl önce 24 Ocak 198Q'de ortaya 
konulmuş tedbirler paketinin aynıdır. Uygulamaya ko
nulduğu ilk günlerde Türkiye'yi 2-3 yılda veya 4 yıl
da düzlüğe çıkaracağı idda edilmiş bir programdır. 
Temelde bir kesintiye ve sapmalara uğramadan, 4 yıl 
uygulanmıştır; fakat, Hükümet Programında da be
lirlenen teşhislerden açıkça anlaşılacağı gibi, halkı-
ımız bugün de yine aynı sorunlarla karşı karşıya bu
lunmaktadır. (HP sıralarından alkışlar) 

Yine hızlı bir enflasyon vardır, yine Ortadirek çö
küntü içindedir; işsizlik sorunu, konut sorunu had saf
hadadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolunun meseleleri 
aynen sürmektedir. İhracatta gerileme vardır. Neden 
böyledir? 24 Ocak kararları mı yürütülememiştir? 
Ters uygulamalar mı yapılmıştır? Hayır, tam tersine 
olmuştur; 12 Eylül'ün getirdiği huzur ve güven or-
ıtaımş, kontrollü uygulamalar ve yönetimin bu istik
rar politikasına tümüyle sahip çıkması, başlangıçta 
iddia edildiği gibi, bu programı 3-4 yıl içinde tam ba
şarıya ulaştırmalıydı; fakat olmadı. Nedeni şudur : 

24 Ocak Kararları gibi politikalar ve Hükümetin 
bugün önümüze getirdiği ekonomik program, bir kriz 
idaresi modelidir. Tabiatı gereği, kısa vadeli olmak 
zorundadır, çünkü ekonomide şok tedavisi yapılması 
anlamı taşır, Uzun süre götürüldüğünde yine kendi 
kendini yaratıp besleyen bir enflasyona, yatırımların 
düşmesine ve sonuç olarak da işsizliğe yol açar. 

Yüksek faiz ve devamlı artan döviz fiyatı, eko
nomide bütün üretim maliyetlerini yüksek seviyede 
etkileyecektir ve serbest piyasa sistemi içinde fiyat
lar daima artmak zorunda kalacaktır. Nitekim, Hü
kümet Programının 8 inci sayfasında, 1983'ün ikinci 
yarısında fiyat artışlarının hızlandığından söz edilmek
te ve KÎT ürünlerine zamanında zam yapılmamasının 

bir hata olduğu ifade edilmektedir, KİT ürünlerine 
zam yapılması, yani piyasaya yeni bir zam paketi ge
tirilmesi gereği bu maliyet enflasyonundan doğmuş 
bulunmaktadır. (HP sıralarından alkışlar) 

Bizce Hükümet Programındaki ekonomi politika
sının işlemezliği burada yatmaktadır. Hükümet Prog
ramında döviz fiyatının düşeceğine dair hiçbir işaret 
yoktur. 

Kredilerin faizlerini düşürmek için alınmakta olan 
gider vergisinin indirilmesi tedbiri ise, mevduat faiz
lerinin yükseltilmesi karşısında etkisiz kalabilecektir. 
Bu uygulamanın bütçe gelirlerinde 100 milyar lira
lık bir azalmaya yol açacağı da ayrıca hesaba katıl
malıdır. 

Seçim meydanlarında söylendiği halde, asgarî üc
retin Gelir Vergisinden muaf tutulmasının bütçe için 
yaratacağı kaybı bugün göze alamayan Hükümet, bir 
çırpıda 100 milyar liralık geliri feda etmekten kaçın
mamıştır. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Sonuç olarak söylemek istediğimiz; yüksek faiz ve 
yüksek döviz kuru politikası ile enflasyonun düşürül
mesi ve fiyatların düşük bir düzeyde istikrar kazan
ması ve yoldan dar ve sabit gelirlilerin, yani Ortadi-
reğin refahının yükseltilmesi mümkün olamaz. Kısa 
vadede hiçbir iyileşme söz konusu değildir. Peki çare 
nedir? Çare; bu kesimin gelirinin süratle ve fiilen artı
rılmasıdır, yani fliyat-ücret dengesinin hemen ve doğru 
olarak kurulmasıdır. 

Maaş ve ücretlerde fiyat artışlarına paralel bir 
yükselme yapılabilmesidir Asgarî ücretin bugünkü 
anlayış çerçevesinde cüzi artışlara tabi tutulması ve 
bundan bir de vergi alınması, ayrıca memur maaş
larının yine bugünkü kısır katsayı artışı sisteminin 
uygulanması ne yazık ki bir yarar sağlamaktan uzak
tır. Hükümetin üzerinde durduğu şekildeki dar kap
samlı bir faturalı vergi iadesi de, bu durumda yaraya 
merhem olamayacaktır. Artık beklemeye tahammülü 
kalmamış bulunan dar ve sabit gelirlilerin gelirini kı
sa dönemde nasıl artıracaksınız? 

Bize göre bunun tek yolu, Devletin bütçe imkân
larını yeterli kılmaktır. Memur, emekli, dul - yetim 
ve Devlette çalışan işçilerin gelirlerini artırmak, sa
dece bütçe imkânlarını yeterli düzeye çıkarmakla 
mümkündür. Ancak Hükümet Programı Devlet büt
çesinin güçlendirilmesi konusunda suskundur. Bu 
Program ekonomiyi canlandırma, üretimi artırma 
programı değildir; tersine, ekonomiyi daraltmaya yö
nelik ve tek çıkışı yabancı sermayenin Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa görülen biçimde kayıtsız şartsız 
gelişine bağlamaktadır. (HP sıralarından alkışlar) 

— 111 — 



T.B.M.M. B : 11 22 . 12 . 1983 O : 2 

Ekonomi politikasıyla ilgili Hükümet Programın
da çok dikkat çeken bazı çelişkilere burada işaret 
etmek isterim. Örneğin; programın 22 nci sayfasın
da devlet otoritesinin zayıflamasının büyük tehli
kelerinden söz edilmekte; demokratik rejimi, hak ve 
hürriyetleri korumanın ülkenin iktisaden güçlü ol
masına bağlı olduğu belirtilmektedir. Ülkenin ikti
saden güçlü olmasının içinde, elbette Devletin ikti
saden güçlü ve muktedir olması da vardır. Esasen 
Programın birçok yerinde yer alan, örneğin 23 üncü 
sayfada yapılacağı öngörülen hizmetlerin tümü, Dev
letin malî gücüne, yani bütçe imkânlarına bağlı hiz
metlerdir. Hükümet bir yanda bunları öngörürken, 
öte yanda Programın 18 inci sayfasında «aslolan 
Devletin zenginliği sonucu milletin zenginliği değil, 
milletin zenginliği sonucu Devletin zenginliğidir» de
mekle, Devletin bu görevleri yerine getirmesi için 
milletin iyice zenginleşerek Devlete kaynak akıtma
sını beklemek gerektiğini anlatmaya çalışmaktadır. 

Programın 54 üncü sayfasında bambaşka bir 
başlık altında ise, «vergileme yolu ile iç tasarrufun 
artırılacağı» söylenmektedir. Hangi kesime nasıl bir 
vergi getirilmektedir, bilmek isteriz. Devlete kaynak 
temin etmek için halkın vergilendirilmesinden söz 
edilirken, yani Devletin kaynağa ihtiyacı olduğu vur
gulanırken Devlet için sürekli gelir getiren değerler 
bir defalık toplu bir kaynak sağlamak uğruna, alım 
gücü fazla refah sahiplerine Devredilmek istenmek
tedir. Devletin, milletin köprü gibi, baraj gibi öz var
lıklarını veya öz kaynaklarını satmak, devretmek 
kimsenin haddi olmamalıdır. (HP ve MDP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Buna sonuna kadar 
karşı çıkacağımız bilinmelidir. Her şeye rağmen, böy
le bir devretme söz konusu olursa, iktidar olduğu
muz zaman bunları yeniden millete ve Devlete iade 
edeceğimizden kimse şüphe etmemelidir. (HP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Halkımızın bankerzede gibi, köprüzede veya ba-
rajzede durumuna düşmesine gönlümüz razı olma
dığından bu uyarıyı şimdiden yapmayı uygun görü
yorum. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
KİT'ler konusundaki satışlara da bakış açımız böy
ledir. 

KİT'ler, ekonomimizde üretim ve istihdam açı
sından büyük önem taşımaktadır. Biz KİT'leri sade
ce mal ve hizmet üretimi açısından değil, sosyal açı
dan da temel bir denge unsuru olarak değerlendir
mekteyiz. KİT'ler, üretim potansiyeli ile istihdam ka
pasitesi ile ve özel kesime aktardığı mal ve yetişmiş 

personel hizmeti ile ekonomik istikrarın ve kalkın
mamızın başlıca dayanaklarıdır. 

KİT'lerin zarar ederek ülke ekonomisine yük teş
kil ettikleri yolundaki görüşlere de kesinlikle katıl
mıyoruz. (HP sıralarından alkışlar) Sağladıkları eko
nomik ve sosyal yararlar karşısında birkaç KİT'in 
zaman zaman zarar ettiğini ileri sürerek bunları sat
maya kalkışmak bizce isabetsiz bir görüştür. 

Sayın milletvekilleri, bu sözlerimiz asla içi boş 
doğmalar değildir; seçim meydanlarında söylenen 
çarpıcı sözler hiç değildir, Hükümet Programının 
bariz çelişkilerinin açık örnekleridir. Onun için bu
rada bir defa daha değinmek gereğini duydum. 

Özetle ortaya koymak istediğim şudur : Sorun
larımızın çözümü, devletimizin sürekli, sağlıklı ve is
tikrarlı bir malî güce kavuşturulmasında yatar. Bunu 
inkâr etmek mümkün değildir. 

Konuşmama başlarken dediğim gibi, Hükümetin 
devlet anlayışı devleti küçültme doğrultusundadır. 
Hükümet Programının 13 üncü sayfasında ve 31 inci 
sayfasının başında ifadesini bulduğu gibi, «Devlet, 
sanayi ve ticarete girmeyecek, yatırım faaliyetlerinde 
özel sektör ağırlıklı olacak, devlet iktisadî faaliyet 
yapamayacak, böylece masraflar azalacak ve vatanda
şa daha müessir ve faydalı hizmetler götürebilecektir. 

Biz buna katılmıyoruz, bu mümkün değildir. Müm
kün olmadığı son derece açıktır. Çünkü Devlet Plan
lama Teşkilatının 1980-1981 ve 1982 yılı programla
rında ekonomideki toplam yatırımların ancak yüzde 
40'nı özel sektörün, yüzde 60'ını ise, devletin yapması 
öngörülmüştür. 

Demek ki, gelişme yolundaki bir ülkede, işsizliğin 
büyük bir sosyal dert 'haline geldiği bir ortamda, özel 
kesimin, çok doğal olarak sadece kâr ilkesini esas alan 
bir yatırım sistemine meseleleri terk etmek mümkün 
olamamaktadır. 

Hükümet Programındaki bir belirs'izlik, bir anlaş
mazlık da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Progra
mın 27 nci sayfasında, «tasarrufların en iyi projelere 
akmasını temin edebilmek için serbest pazar ekono
misi kaidelerine riayet edileceği» söylenmektedir. Yi
ne Hükümet Programının 30 uncu sayfasında, «ta
sarrufların en verimli yatırım alanlarına yönlendiril
mesi iktisadî politikamızın temel esasıdır» denmek
tedir. «En iyi, en verimli» gibi yuvarlak sözler ne 
ifade etmektedir?. En iyi kim için en iyidir, nedir 
en iyi olan?. Şahıs için en iyi, en başarılı olan so
nuç kârdır; ama millet için en iyi olan bugünkü or
tamda işsizliğin azaltılmasıdır. (HP sıralarından «Bra-
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vo» sesleri, alkışlar.) İşsizliği azaltmak veya zorunlu 
bir altyapı tesisini gerçekleştirmek uğruna kişisel ya
rar açısından en iyi şey olan kârdan veya verimden 
feragat etmek ancak devletin harcıdır. O halde dev
let, hem sosyal sorunları çözmek, hem de temel eko
nomik hizmetlerini yerine getirmek için zorunlu ola
rak iktisadî faaliyetlere, yani yatırımlara girişmek du
rumundadır. Bunun için sağlıklı bir malî kaynakla do
natılmalıdır. Esasen Anayasa ile kendisine verilen 
görevleri yerine getirebilmesi de buna bağlıdır. Mil
letin zenginleşmesini ve ancak bunun sonucunda dev
letin zenginleşerek görevlerini yapabilir hale gelme
sini beklemek, halkımızın bugünkü sorunları karşı
sında kesinlikle makbul ve geçerli bir yaklaşım de
ğildir. (HP sıralarından alkışlar.) 

Hükümet Programında hedef alınan eğitim ve öğ
retime büyük önem verilmesi, huzur ve asayişin de
vamı için güvenlik kuvvetlerinin donatılması, ceza 
infaz müesseselerinin sağlıklı ve modern bir yapıya 
kavuşturulması; enerji, ulaştırma gibi tüm altyapı ve 
hizmet yatırımlarının yapılması, organize sanayi böl
gelerinin kurulması; tüm güçsüzlerin sosyal güvenliğe 
kavuşturulması, sağlık hizmetlerinin yaygın ve yeter
li hale getirilmesi, ordumuzun güçlendirilmesi gibi 
hizmetlerin maliyeti acaba Hükümetimizce hesap
lanmış mıdır?. Devlet bunları hangi malî gücüyle 
yapabilecektir?, önce milletin zengin olması için yıl
larca bekleyecek, devletin zenginliğini sağladıktan 
sonra mı gerçekleştirecek bu hizmetleri?. Bunun sü
resi ne kadar olacak?. Devletin anayasal görevlerini 
bu şeklide ertelemeye tabi tutma yöntemini anlamak 
mümkün değildir. Bizim 'buradaki açık tercihimiz, 
devletin ağırlık taşıdığı demokratik planlı bir ekono
mi politikasıdır. (HP sıralarından alkışlar.) Türkiye'de 
bu sistem 1963 yılından beri uygulanmıştır. Gerçekten 
büyük başarılar sağlanmıştır. Nitekim, Hükümet Prog
ramının 6 nçı sayfasında da «1963 - 1976 döneminde 
ortalama yüzde 6,5 olarak gerçekleşen gayri safi mil
lî hâsıla artış hızı, dünyada örnekleri nadir gö
rülen kalkınma hızları arasındadır» denmekle planlı 
ekonominin başarısı ve isabeti açıkça ortaya konmak
tadır. O halde, şimdi bundan vaz geçmek ve serbest 
piyasa modelini savunmak nedendir?. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de temel ekonomik 
sektörlere ilişkin olarak Hükümet Programında yer 
alan teşhisler ve çözümlerle ilgili düşüncelerimizi ana-
hatlarıyla dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, tarım sektörümüz son iki yıldır ge
lişme hızının durduğu bir sektör haline gelmiştir. Süb
vansiyonların bir kalemde kaldırılması gelişmekte olan 

modern tarımımıza olumsuz etki yapmış, gelişmeyi 
durdurmuştur. Tarımsal ürün bedellerinin zamanında 
verilmemesi nedeniyle çiftçilerimiz perişan edilmiş, 
tüccar ve tefecilerin ellerine bırakılmıştır. (HP sıra
larından alkışlar.) 

Taban fiyatlar düşük tutulmuş, zamanında açık
lanmamış, tarımsal faaliyetleri destekleyici ülke ve 
dünya konjonktürüne göre en yararlı biçimde yönlen
dirici bir politika aracı olması gereken taban fiyat 
uygulaması önceleri başarılı kullanılamamış, 1980 
sonrasında ise, zaten düşük gelirli çiftçi kitlelerinden 
kaynak transferi yapmak amacıyla kullanılmış, böy
lece bu kitlelerin refah düzeyi hızla düşerken tarım
sal gelişmemiz de tehlikeli bir noktaya getirilmiştir. 
Tarımımızın bu çıkmazdan kurtarılması gerekir. 

Tarım ve Toprak Reformunun Hükümet Progra
mında yer alış şeklini bu konudaki Anayasa hükmü
ne uygun görmemekte olduğumuzu belirtmek isterim. 

Anayasamızın 44 üncü maddesinde : «Devlet, top
raksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle 
uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli 
tedbirleri alır» denilerek açıkça toprak reformu da, 
tarım reformuyla birlikte öngörülmekte olduğu halde, 
Hükümet Programı sadece tarım reformuna değin
mektedir. Bu konudaki Anayasadaki hükümler doğrul
tusunda hareket edilmesinin gereği açıktır. 

Hükümet Programında hayvancılık sektörümüz de, 
yıllardır süregelen ihmalin yarattığı çarpıklıkların tes
pit edildiğine ve çözüm yollarının bulunduğuna, dair 
işaretleri dikkatle aradık. Somut bir şey bulamadık. 

.Tarım sektörünün oluşturduğu gayri safi hâsılanın 
yarısına yakın bir kısmını meydana getiren hayvan
cılık kısmının bu katkıya orantılı bir destek görme
sinin lüzumuna inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri; madencilik sektörümüzün özel 
bir hassasiyetle ele alınmasının gerektiğine inanıyo
ruz. Hükümet Programının 41 inci sayfasının sonun
da yer alan; «Devletçe işlenecek madenlerin gözden 
geçirilmesini zorunlu görüyoruz» cümlesini Anayasa
mızın 168 inci maddesi çerçevesinde sakıncalı görmek
teyiz. Anayasamızın ilgili maddesinde; «Tabiî servet
ler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altın
dadır. Bunların aranması, işletilmesi hakkı Devlete 
aittir. Devlet, bu hakkını belli bir süre için gerçek ve 
tüzelkişilere devredebilir» denmekte ve bunu kanunun 
açık iznine bağlamaktadır. 

Kurucu Meclisçe, çok kısa bir süre önce çıkarı
lan yasada, Devletin işleteceği madenler açıkça belir
lenmiştir. Bunlar; bor madenleri, halen Devletin iş
lettiği asfaltit, fosfat ve maden kömürü işletmeleri, 
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birkaç demir madeni, Devletin elektrik enerjisi ve 
halkın ısınma gereksinimini karşılayacak mahdut sa
yıdaki linyit madenleridir. 

Hükümet Programında yer alan ifadeden kasıt, bu
gün Devletin elinde bulunan ve Devletin milyarlarca 
liralık yatırım yaptığı veya büyük kamu yararı gö
rülen maden işletmelerini tekrar özel sektöre devret-
mekse, biz bütün gücümüzle buna karşı çıkacağız. 
(HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, şimdi enerji konusuna kısa
ca değinmek istiyorum. Hemen işaret edeyim ki, ener
ji darboğazı giderilmedikçe, ne sanayi, ne sanayileş
me mümkün olur, ne işsizlik önlenebilir, ne de kal
kınmamız sağlanabilir. Bu kadar önemli bir soruna 
Hükümet Programının 37 nci sayfasında sadece bir 
paragrafla ve yuvarlak bir ifadeyle değinilmiştir. 

Hükümet Programı, enerji sorununa, bugüne ka
dar devam ettirilen ve sonuçları ortada olan politika
lardan değişik hiçbir yapıcı ve ümit verici yenilik 
getirememiştir. 

Sayın milletvekilleri, enerji sorunu; proje ve alt
yapı hizmetleri dışarıdan, üretim ve tüketimde kullanı
lan makine ve teçhizatı dışarıdan, dış finansman dışa
rıdan, tesiscisi dışarıdan, petrolü dışarıdan temin edi
len bir politika ile bugüne kadar çözülememiştir ve 
bundan sonra da çözülemeyecektir. 

Hükümet Programımda kullanılan ifade ile mev
cut tutumun devam ettirileceği anlaşılmaktadır. Halkçı 
Parti olarak biz, enerji sorununun çözümü için Tür
kiye'nin enerjiye dönük bütün kaynaklarının öncelik 
ve ekonomik verimlilik sırasına göre bir envanterinin 
çıkarılarak, entegre bir üretmi-tüketim planının bütün 
unsurları içerecek şekilde yapılmasını istiyoruz. 

Dış finansman ve teçhizata bağımlılığı en alt dü
zeye indirmek; enerji üretiminde kullanılan makine ve 
teçhizatın yurt içinde en yeni teknolojiler kullan
mak suretiyle temini için ilgili kamu kuruluşları ön
cülüğünde bir elektro mekanik kuruluşu oluşturul
masını ve bu sahada yurt içinde mevcut sanayi po
tansiyelinin bütünüyle harekete geçirilmesini istiyoruz. 

Etibank Termik Santralinin yapımındaki savsakla-
lama ve başıboşluğa son verilmesini, gerek bu sant
ral ve gerekse inşa halindeki diğer santrallarda etkin 
önlemler alınarak bu tesislerin bir an önce devreye so
kulmasını istiyoruz. 

Durdurulmuş olan Elbistan-B Termik Santralı ile 
diğer termik santralların yapımı için gerekli çalışma
ların hemen başlatılmasını istiyoruz. 

Nükleer enerji konusunda geç kalındığını belirt
mek isteriz, Nükleer enerji santrallarının seçiminde ve 

kurulmasında en yeni ve en uygun teknolojiler ile eko
nomik ve teknik kriterlere gereken önemin verilme
sini ve bunların büyük bir dikkatle değerlendirilme
sini ve seçimin de buna göre yapılarak süratle uy
gulamaya geçilmesini istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında sa
nayi sektörümüzün sorunlarını bir bütün olarak ele 
alan bir yaklaşım göremedik. Sanayi sektörümüzdeki 
çarpık yapıyı ve rasyonel olmayan çalışma biçimini biz 
de biliyoruz; bunun düzeltilmesi gereğine inanıyoruz. 
Ancak, sanayideki kabuk değiştirmenin «Batanlar ba
tar» zihniyeti ile ele alınmasına katılmıyoruz. (HP sı
ralarından alkışlar) 

Bunların hepsinin birer millî servet olduğu göz
den uzak tutulmamalıdır. Dolayısıyla yeniden düzen
lemenin, hastaya çok acı ilaçlar verilerek değil ona 
yardım edilerek gerçekleştirilmesinden yanayız. (HP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, Hükümet Programında Ortadireğin 
güçlendirilmesinden söz edilmekte ve Ortadireğin, 
çiftçi, işçi, memur ve esnaf ve bunların emeklilerin
den oluştuğu belirtilmektedir. Emeğinden başka bir 
dayanağı olmayanların kendi haklarım koruyabilme
leri gereklidir. Enflasyonun temel nedeni olarak işçi 
ücretlerini, memur ve emekli maaşlarını, taban fiyat
larını görenlerin görüşlerine katılmıyoruz. (HP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

Çalışanların haklan konusunda Hükümet Prog
ramında getirilen önlemleri yeterli görmüyoruz. Bun
ların başında gelen toplu sözleşme ve grev hakkına 
işlerlik kazandırılması gereğine inanıyoruz. 

Bu noktada Hükümet Programının 53 üncü say
fasındaki «Grev ve lokavt hakkı» sözüne de dikkati 
çekmek istiyoruz. 

Anayasamızın 54 üncü maddesi yalnızca grevi 
bir hak olarak göstermekte; lokavtı ise, başvurula
cak en son bir yaptırım olarak öngörmektedir. Yani 
işçiyi, ailesi ile çocuğu ile birlikte açlığa sürükleye
bilecek lokavt uygulamasını bir hak olarak tanımak
tan kaçınmıştır. Nitekim, 54 üncü maddenin başlığı 
dahi «Grev hakkı ve lokavt» olarak konmuş, Ana
yasamız grev ve lokavt hakkı felsefesinden titizlikle 
uzak durmuştur. Durum böyle iken, Hükümet Prog
ramı lokavtı da grev için tanıdığı ölçülerde bir hak 
olarak kabul etmiştir. Bunu endişe ile karşılıyoruz. 
(HP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, esnaf ve sanatkâr Ortadire
ğin gerçek bir üretici gücüdür. Hükümet Programı 
sürekli olarak Ortadirek vurgulaması yaparken esnaf 
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ve sanatkârı canından bezdiren boyutlara varmış bu
lunan işyeri sorunu, sağlık hizmetleri sorunu, defter 
tutma ve kredi sorunu gibi konulara da açıklık ge
tirmemektedir. Bu kesimin sorunlarının çözümünü 
geciktirmeye imkân olmadığını hatırlatmakta yarar 
görüyoruz. 

Saym milletvekilleri, seçim meydanlarında üzerin
de en çok durulan konulardan biri olan konut so
rununa değinmek istiyorum. 

Konut sorununun çözümü konusunda Hükümet 
Programında yer alan «bütçe dışı fon» gibi belirsiz 
ifadelerle neyin anlatılmak istendiği anlaşılamamış
tır. 

Tüm bankaların konut kesimine ucuz kredi ver
mesi sırasında, aradaki faiz farkını kimin ödeyeceği 
belli değildir, özellikle büyük kentlerde konut soru
nunun çözümünde arsanın önemli bir faktör olduğu 
ortadadır. Arsa temini için ne gibi önlemlerin alına
cağı belirlenmemiştir. 

Hükümet Programında gecekondu sorununa da 
yeteri kadar yer verilmemiştir. Bu konunun yine es
kisi gibi, ihmale uğrayacağı endişesini taşıyoruz. 

Son günlerde «îmar Affı» diye bilenen yasanın 
uygulanmasına ilişkin şikâyetler yoğunlaşmıştır. Ör
nek olarak gecekondularda «arsa kullanım payı» adı 
altında belediyelerce tahakkuk ettirilen bedellerin 
yoğun yakınmalara yol açtığı görülmektedir. Hükü
metimizin bu konu üzerine hassasiyetle eğilmesini 
uygun ve yararlı görüyoruz. , 

Sayın milletvekilleri, yurt dışındaki işçilerimizin 
çok düşük bir tazminat verilerek geri gönderilmeleri 
hususu önümüzde büyük bir problem halinde durur
ken, Hükümet Programında bu konuya yeterince yer 
verilmemiş olmasını bir eksiklik sayıyoruz. Hüküme
timizin bu konuda dinamik bir tavır takınacağını da 
ümit etmek istiyoruz, 

Hükümetin sağlık konusundaki politikasının dik
katli takipçisi olacağız. Serbest rekabet ve ferdiyetçi
lik ilkesini sürekli vurgulayan Hükümetin, halkımı
zın sağlığı konusunda nasıl bir uygulama içine gire
ceğini çok yakından izleyeceğiz ve her aşamada da 
uyarılarımızı yapacağız. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında ba
sın sorunlarına değinilmemektedir. Bugün basın âle
mimizde karşılaşılan ekonomik ve yasal güçlüklerin 
çözümü, demokrasi sürecine girmiş bulunan ülke
mizde hayatî bir önem taşımaktadır. Aynı şekilde, 
kültür, sanat, düşün ve yayın konusunda da Hükü-
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met Programında son derece yuvarlak ve yüzeysel 
cümlelerle yetinilmektedir. 

Yazarlar, çizerler, düşün adamları, kültür ve sa
nat alanında faaliyet gösterenler, bir toplumun en 
saygın değerleridirler. (HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bu saygınlığı gerçekleştiremeyen toplumlar kısır
laşmaya ve her alanda geri kalmaya mahkûmdurlar. 
Bu kesimin sorunları köklü biçimde ele alınmalıdır. 

Hükümet Programı eğitim ve kültür sorunlarına 
ne yazık ki kısaca değinmiş; öğretmenlerin, mesele
lerine büyük önem verdiğini, bunların ekonomik du
rumlarının zaman geçirilmeden iyileştirileceğini' işa
ret etmiş; fakat bundan ileri açıklık getirmemiştir. 

Öğretmenlerimizin, Cumhuriyetimizin başlangıç 
dönemindeki saygınlığa nasıl kavuşturulacakları; eş 
durumları hesaba katılmaksızın birbirinden ayrı yer
lere atanarak bölünen öğretmen ailelerinin birleşti
rilmesinin ne zaman sağlanacağı konularında hiçbir 
açıklığa sahip değildir. (HP sıralarından alkışlar) 

üniversiteler konusunda Hükümet Programı ibret 
verici bir suskunluk örneğidir. Bir YÖK Yasası çı
karılmış, üniversite camiasında ve kamuoyunda geniş 
tartışmalara yol açmıştır. Her gün değiştirilen yönet
melikler öğretim üyesi ve öğrencilerini huzursuz kıl
mış, üniversitelerimizi derinden sarsmıştır. Üniversi
telerimizin içinde bulunduğu bu durumun düzeltil
mesi gerektiğini zaman zaman YÖK'ün en üst düze
yindeki sorumluları. bile kabul ederken Hükümetin 
bu konuda suskun kalmasını doğru bulmamaktayız. 
(HP sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, eğitim konusunda çok önem
li bir noktaya daha değinmek istiyorum. Programın 
16 ncı sayfasında, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 
dinî eğitim ve öğrenim yapılması için tedbir alınaca
ğı söylenmektedir. Dinî eğitim ve öğrenim ne demek
tir?.. Anayasamn 24 üncü maddesinin hükmü çok 
açıktır. Bu hüküm «Din ve ahlak eğitim ve öğrenimi 
Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kül
türü ve ahlak öğrenimi ilk ve ortaöğrenim kurumla
rında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır» şek
lindedir. Din kültürü ve ahlak öğrenimi felsefesi ile 
Hükümetin Programında sözü edilen dinî eğitim ve 
öğretim felsefesi arasındaki büyük farkı dikkatlerini
ze sunmak isterim. (HP sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, şimdi kısaca adalet konusu
na değinmek istiyorum. 

Adaleti demokratik özgürlüklerin ve rejimin gü
vencesi olarak kabul ediyoruz. (HP sıralarından al-
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kışlar). Hükümet Programında adalet hizmetlerinde 
çekilen sıkıntılara yeteri kadar yer verilmemiştir. Bu
gün yargıç ve savcı kadrolarındaki yüzde 20'ye va
ran açık karşısında, davaların neden uzadığını arar
ken, işsizliğin yoğun olduğu bir ortamda 1 300 yar
gıç ve savcı kadrosunun neden dolduralamadığını 
araştırmak gerekir. Yargıç ve savcıların ve diğer ada
let görevlilerinin maddî sıkıntı çekmeksizin görev 
yapma olanakları en kısa zamanda sağlanmalıdır. 
Temyizdeki dosya birikimi göz önünde tutularak 
mahkemelerle temyiz arasında, üst mahkemelerin ku
rulması üzerinde önemle durulmalıdır. Bugün yürür
lükte. olan yasaların herkesin anlayacağı bir dille ya
zılması ve anlaşılır hale getirilmesi bir sorun olarak 
ortadadır. Ceza adaleti açısından adlî zabıtanın ku
rulmasını istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programının 25 
inci sayfasında af konusuna değinilmekte, millî bir
lik ve bütünlüğümüzün yeniden güçlendirilmesinde 
affın önemli olduğundan söz edilmekte, ancak konu
nun çok yönlü ve çok boyutlu olduğu belirtilerek 
«Memleketimizdeki huzur ve sükûn ortamı geliştik
çe af konusunun çözümünün kolaylaşacağı kanaatini 
taşıyoruz» denilmektedir. Biz bu sözlerden affın söz 
konusu edilip edilmediğini anlamış değiliz. Bu affın 
ne zaman, ne ölçüde ve kimler için öngörüldüğü 
açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Öte yandan, uzun süredir tutuklu olup yargı önü
ne çıkarılmayan çok sayıda vatandaşın mevcut oldu
ğu ileri sürülmektedir. Hükümetin bu konuya has
sasiyetle eğilmesini arzu etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında ka
mu görevlileri konusunda yüzeysel olarak temas edil
miş olması tatmin edici olmaktan uzaktır. En son 
yapılan teşkilat düzenlemeleriyle hizmet ilişkileri alt
üst edilen, kamu görevlileri için Hükümet neleri dü
şünmektedir? Mevcut personel rejimi, hizmet ve ça
lışanlar yararına değiştirilecek midir? Yer değişme 
suretiyle yapılan atamalarda ailelerin parçalanması 
sonucunu doğuran uygulamalara son verilecek midir 
Geçmişte haksız işlemlere maruz kaldığını ileri sü
ren kamu görevlilerinin sorunları ele alınacak mı
dır? Örneğin, resen emekliye sevkedilen personele, 
emekliye sevk nedenlerini öğrenme imkânı tanınacak 
mıdır? (HP sıralarından alkışlar). Memurlara iade 
edilmesi kararlaştırılan MEYAK kesintileri ne zaman 
ve hangi şartlarla geri ödenecektir? Bütün bu soru
ların açıklığa kavuşmasını beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında ma
hallî idare seçimlerinin biran önce yapılması gereği
ne değinilmiştir. Bu görüşe, halkımızın biran önce 
yerel yönetimlerine sahip çıkmaları ve bu konudaki 
şikâyetleri dindirmek bakımından esas itibariyle ka
tılıyoruz. Ancak, seçimlerin biran evvel yapılması de
yimiyle neyin kastedildiği daha açık bir şekilde orta
ya konulmalıdır. Biz, seçimin yapılacağı tarihin ül
kemizin iklim şartları dikkate alınarak tespit edilme
sinden yanayız. Fakat hepsinden önemlisi, tüzelkişi
liklerini tamamlamış tüm partilerin seçimlere katıl
ma imkânının yaratılmasıdır. Bu konuda yasal en
geller var ise önce bunların ivedilikle giderilmesi ge
rekir. Bu koşullarla seçim tarihinin biran önce karar
laştırılmasının isabetli olacağını biz de düşünmekte
yiz. (HP sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, dış politika konusuna gelin
ce : 

Bir ülkenin dış politikası tarihî deneyimlerini, mil
lî özlemlerini, güvenlik kaygılarını, Uluslararası ko
şullar konusundaki değerlendirmelerini ve kendi çı
karları hakkındaki inançlarını yansıtır. 

Bugünkü durumda dünya barışı için en önemli 
unsur, Doğu ile Batı arasındaki istikrarlı bir kuvvet 
dengesidir. Doğu - Batı ilişkilerinin temel ilkeleri, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının Helsin
ki Sonuç Belgesinde en açık bir biçimde tanımlan
mıştır. 

Uluslararası ortamı etkileyen küresel sorunlardan 
bugün hiçbir ülke kendini soyutlayamaz. Dünya git
tikçe küçülmekte, küresel sorunlar küçük - büyük her 
ülkeyi etkilemekte, kader birliği yapma zorunluluğu 
artmaktadır, 

Çevre sorunları, silahlanma yarışı, Uluslararası 
ekonomik ilişkiler bunların başlıca örnekleridir. Dün
yada gelişmekte olan Üçüncü Dünya Ülkelerinin öz
lemlerine yer veren bir Uluslararası ekonomik düze
nin oluşturulmasının hayatî önemini kimse inkâr 
edemez; 

Bu genel çerçeve içinde Türkiye'nin dış politika
sının tutarlı ve saygın duruma getirilmesi, Uluslara
rası ve bölgesel planlardaki güç ve ağırlığın artırıl
ması başlıca amacımız olmalıdır. 

Hükümet Programında Türk dış politikasının te
mel unsurlarının yeterli açıklıkta ortaya konmadığını 
görüyoruz. Açıklık getirilmesini istediğimiz konuları 
şu şekilde arz edebilirim : 
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Kıbrıs konusunda son durum nedir? Türk Hükü
metinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bütün 
dış baskılara rağmen her yönden desteklemekte oldu
ğunu açıkça belirtmek ve tekrarlamakta yarar görü
yoruz. (HP sıralarından alkışlar). 

Bu konuda Hükümetimizin taviz vermeye zorla
nacağı ihtimalini düşünerek, kararlı tutumunu 'bütün 
dünyaya göstermesini istemekteyiz. (HP sıralarından 
alkışlar). 

Hükümetimiz, Yunanistan ile hangi çerçevede bir 
diyalog kurulmasını istemektedir? Bu konu bu kür
süden konuşulmalıdır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkileri
mizin açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. 

Hükümetin, Ortadoğu ve İslam âlemi ile ilişkile
rini en üst düzeye çıkarılması düşüncesine biz de ka
tılmaktayız. Bu konuda bir yandan Batı Avrupa ile 
olan ilişkilere ve öte yandan Ortadoğuda cereyan 
eden çatışma batağına düşülmemesi için gerekli dik
katin gösterilmesi gereğine inanıyoruz. Bu meseleye 
'ilişkin olarak güncel hale gelen iki hususa değinmek 
istiyorum : 

Birincisi, İncirlik Üssünde Amerika Birleşik Dev
letlerine tanınan kolaylığın hukukî ve fiilî sonuçları
nın ne olduğu ve bu kolaylıkların NATO anlaşma
sıyla ne ölçüde uzlaştığı konusunda Hükümetin bir 
açıklık getirmesidir. 

Hemen işaret edeyim ki, önceki Hükümetin gider
ayak bu konuda bir emri vaki yapmış olmasını doğru 
bulmuyoruz. Hayatî Ulusal çıkarlarımızı ilgilendiren 
önemli taahhütlerin Yüce Meclisin bilgi ve kararları 
dahilinde yürütülmesine özen gösterilmesini istiyoruz. 
(HP sıralarından alkışlar). 

Hükümetin, Uluslararası terörizim ve onun bir 
parçası olan Ermeni cinayet şebekeleriyle daha etkin 
bir mücadele için bütün imkânların seferber edildiği 
görüşünü memnuniyetle karşıliyoruz. (HP sıraların
dan alkışlar). Bu konuda her girişimi tarafımızdan 
destekleneceğinin bilinmesini isteriz. 

Sayın milletvekilleri, konuşmama son verirken Hü
kümet Programını, temel tercihleri ve temsil ettiği 
felsefe itibariyle ülkemizin gerçekleriyle bağdaşır gör
mediğimizi ve halkımızın ağır sorunlarına kısa süre
de somut çözümler getirir nitelikte bulmadığımızı 
belirtmek isterim. 

Bu nedenle Grubumuzun oyu kabul doğrultusun
da olmayacaktır. (HP sıralarından alkışlar). 

Hepinizi başarı dileklerimle selamlıyor ve saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Hükümet Prog
ramı üzerinde gruplar adına yapılan görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Şimdi şahısları adına konuşma yapmak üzere, 
söz isteme sırasına göre iki sayın milletvekiline söz 
verilecektir. 

Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. (HP sırala
rından alkışlar). 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Hükümet Programının felsefesi, Anavatan Parti
sinin Programının 10 uncu maddesinde açık bir bi
çimde yazılıdır. Orada şöyle denmektedir; «Yurt için
de emniyet ve güvenin sağlanması, adaletin en iyi 
şekilde tevzii Devletin aslî görevidir.» 

Hükümet Programında da; «Hükümetimiz, re
kabete dayalı, serbest pazar ekonomisini esas almak
tadır» denmektedir. Bu, Anavatan Partisinin libe
ral devlet anlayışını ortaya koymaktadır. 

Güven ve adaletin dışındaki tüm işleri özel sek
tör sağlayacaktır, özel teşebbüs sağlayacaktır. Hükü
met Programının sayfalarını karıştırdığınız zaman bu
nu destekleyen ibareleri bol miktarda görmek müm
kündür. Bu görüş, liberalizmi yaratan ülkelerin çok
tan terk ettiği 'bir görüştür. Artık liberal devlet de
ğil, sosyal devlet vardır. 

Bizim Anayasamızda bu sistemi benimsemiştir. 
2 nci maddesinde, «Türkiye Cumhuriyeti... diye baş
layıp; «... sosyal bir hukuk devletidir» diye, bitirmek
tedir. 

Bu nedenle ara başarılar olsa ble, bu felsefe terk 
edilmedikçe köklü başarılara ulaşmanın mümkün ol
mayacağını Sayın Hükümete söylemek ve ifade et
mek isterim. 

Şimdi bu liberal anlayışa göre, «Acaba Türki
ye'de serbest rekabet koşulları var mıdır?» sorusu
nu sormak gerekiyor. Şu anda tekellerin varlığım 
herkes kabul etmektedir. Bu herkesten kastım, sana
yi odaları, ticaret odaları, esnaf kuruluşları, vatan
daşlar, üniversite kürsüleri, iktidar, muhalefetin her 
kanadı Türkiye'de serbest rekabetin olmadığını ve 
bir tekelleşmenin mevcut olduğunu ifade etmekte
dir. 

Bu arada şunu da sevinçle ifade etmek isterim ki, 
bu konudaki birlik ve beraberlik Yüce Milletimizin 
engin devlet anlayışının bir neticesidir ve milleti
mizin hızla ileriye 'hamle yapmak istemesinin en gü
zel göstergesidir. Hiçbir kimse kendi çıkarlarını gö
zetmeksizin bu millî niteliğe bürünmüş konuya de-
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ğinmekten (kaçınmamıştır.. Ticaret odası başkanları
nın, sanayi odaları başkanlarının, esnaf teşekkülleri
nin 'başkalarının bu konuyu ikonuşması çok başka bir 
anlam taşımaktadır. 

'Değerli milletvekilleri, önümde bir yazı var; 
«Piyasanın yüzde 85'ine tekeller hâkim oldu. Yapılan 
bilimsel bir araştırmaya göre piyasaya hâkim olan 
tekeller diledikleri fiyattan mal ve hizmetleri suna
bildiklerinden fiyat artışlarını önlemek amacıyla ya
pılan talebi Ikısma operasyonları yeterli olmuyor.» 
Serbest piyasa ekonomisinin anafel'sefesine göre pi
yasadaki arz - talep dalgalanmalarıyla fiyatların be
lirlendiğine işaret eden yazarın görüşleri bu şekilde 
devam ödip gidiyor ve Iburada ellinin üstünde fir
manın halkın aleyhine, tüketicinin aleyhine nasıl bir
leştiğini ve hangi piyasanın Ikaç şirketin kontrolünde 
olduğunu açıkça ortaya koyan bir liste var: 

Pencere camı bir firmanın tekelinde, su sayacı bir 
firmanın, televizyonu tüpü bir firmanın, tırpan - bir 
firmanın, biçerdöver iki firmanın, boru parçalan 
'iki firmanın, elektrik aletleri iki firmanın, sıhhî tesi
sat iki firmanın, deterjan altı firmanın, traktör altı 
firmanın, pil dört firmanın tekelinde; daha başka
ları da var. 

Şimdi, bu Hükümet mademki serbest reka'bet eko
nomisini kabul etmektedir, öyle ise her işten evvel 
yapacağı ilk iş, bu mekanizmasını işletebilmek için, 
tekelleri yasaklaması lazımdır. (HP sıralarından al
kışlar) Bunu yapmadıkça serbest piyasa ekonomisin
den bahsetmek hakkına sahip olamaz. 

Evet, Hükümet Programında tekellerden bahsedil
mekte ve devlet tekelleri de dahil olmak üzere bütün 
tekellerin kaldırılacağı söylenmektedir. Yani içki, tü
tün, çay, ne varsa hepsi kaldırılacak, tekellikten çı
karılacak, bu arada da öbür tekeller; yani benim 
•biraz evvel okuduğum ve piyasayı sardığı ve ciddî 
olarak enflasyon sebebi olduğu bilinen tekellerin kaldı
rılması için, önerilen; (Tabiî anlayabildiğim kadar söy
lüyorum, yanlış anlamaktan da mutluluk duyacağım) 
ancak liberal bir sistemle dışarıdan, eğer piyasada 
tekel hareketleri görülürse, birtakım malların ithali 
yoluyla tekellerin önleneceği ifade edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu şekilde önlemek bir de
fa teknik olarak mümkün değildir. Belki gösterme
lik olarak mümkündür; bazı firmaların yaptığı bazı 
hareketler için bazı mallar ithal edilebilir ve biz de 
böyle tekelleri önlemek için önlemler alındığını zan
nedebiliriz; ama kesin olarak söylemek gerekir ki, bu 
aslında kendi içinde de sakatlık taşıyan bir tedbirdir. 

Çünkü zaten kıt dövizlerimizi tekelleri önlemek için 
ithalat yapmak yolunda harcamak durumunda kala
cağız. Bir defa orada bir sakatlık var; yani bir siz
den, bir bizden sistemi oluyor. Onu yaparken bir ta
raftan da daha büyük bir zarar geliyor. Onun için 
bu tekellerin önlenmesinin yolu, bütün kapitalist ül
kelerde de olduğu gibi, bununla ilgili yasakları geti
ren yasaların çıkarılmasıdır. Bundan başka sağlam bir 
yol yoktur. Bu da yapılmadıkça serbest piyasa ekono
misi olmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, diğer bir konu tüketicinin 
korunması konusudur. Bu da çok önemli bir konu
dur. Bu konuda da Hükümet Programında tüketicinin 
korunmasından bahsedilmektedir. Biz senelerden beri 
dinleriz; «Efendim, tüketicinin korunması için tica
ret odaları işe el koyacaktır.» Ucuz satışlar başladığı 
zaman vitrinlere yazı yazılır; «Ticaret odasına şikâyet 
edin» denir ve tüketicinin korunmasının en kolay yo
lunun, en etkili yolunun ticaret odaları tarafından ya
pılacağı şeklinde söylenir ve bu, bugüne kadar da ya
pılmamıştır. 

Dünyada tüketiciyi yeteri kadar korumayan, sa
yısı az olan ülkelerden biriyiz. Birçok ülke tüketici
nin korunması bakımından, tekellerin yasaklanması ba
kımından doğrudan doğruya «Tüketicinin 'Korunması 
Bakanlığı» kurmuşlardır. O kadar önemli bir konu
dur. 

Şimdi şu iki önlem; hayat pahalılığında nasıl fa
izle vatandaşlara bir ek gelir sağlanıyor deniyor, onun 
münakaşası var; bu faiz getirilirse altından çıkar mı
yız, çıkamaz mıyız, oraya ben girmiyorum, bu ondan 
çok daha etk*in ve ondan daha kolay halk yararına bir 
tedbirdir, hayat pahalılığını büyük ölçüde indirebilir. 
Bu önlemler tam alındığı takdirde hayat pahalılığı, ge
çim büyük ölçüde kolaylaşabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu bizlerin görüşü değil, 
aynı zamanda yeni Anayasamızın görüşüdür. Tekel
lerin önlenmesi de, tüketicinin korunması da bugün 
Anayasamızda yer almıştır. Bunların yerine getirilmesi 
Anayasal bir gerektir. 

Esnaf ve sanatkârlar konusuna da değinmek is
tiyorum. 

Hükümet Programında genel bazı sözler söylen
miştir esnaf ve sanatkâr için, Ortadirek olarak; ama 
bunlar gerçekten çok genel niteliktedir. Bunların ba
şında esnaf ve sanatkârların kredileri bahis konusu 
olmaktadır. Devlet desteğinden yararlandırılmaları ko
nusu vardır. Halk Bankası eliyle verilen kredilerin bü
tün banka sistemine yaygınlaştırılması, her ticarî ban-
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kanın daha uygun kredi vermesiyle bu ihtiyacın kar
şılanacağı ifade edilmektedir. 

Aynı benzer bir ifade de konut sektöründe var
dır. Konut sektöründe de bankalar hizmete sokula
caktır. 

Değerli milletvekilleri, kişisel görüşüm olarak şunu 
ifade etmek istiyorum ki, bu önerilen işin olup ol
mayacağına teknik, ekonomik sebeplerden dolayı emin 
değilim; ama Halk Bankası diye bir banka vardır ve 
halen esnafa kredi vermektedir. Bu bankanın serma
yesini de artırarak; mesela 100 milyar liraya çıkar
mak suretiyle kredi vermesi yolunun daha etkin ve 
belli bir yol olacağı inancındayım. 

Toplam banka krediler" içinde esnaf ve sanatkâr
ların aldığı kredi oranı 1979 yılında yüzde 3,17 iken, 
1981 yılında yüzde 2,90'a düşmüştür. Oysa aynı dö
nemde sanayici ve tüccara verilen kredi üç katma 
çıkmıştır. Yani hem Ortadirek diyeceğiz, hem de ona 
daha az kredi vereceğiz. Biz Ortadireğe hizmetin bu 
yolla yapılacağına inanıyoruz. 

Son iki yılda süpermarketler nedeniyle istanbul'da 
3 226, Ankara'da 2 748, Imzir'de 2 087 bakkalın ka
pandığı ileri sürülmektedir. Esnaf süpermarketler 
karşısında korunmalıdır; eğer Ortadirek diyorsak, sü
permarketler karşısında korunmalıdır. 

Büyük mağazaların esnaf ve sanatkârları yıkma, 
çökertme olanağı bulunan yerlerde esnafın bir araya 
gelerek büyük mağaza açmasına ve orada çalışma
sına olanak sağlayarak önlemler alınmalıdır. Esnaf 
ve sanatkârların kooperatifleşmeleri yoluyla mal al
maları, ithalat ve ihracat yapmaları desteklenmeli
dir. 

ABDULLAH CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Sayın Başkan, hatibin 20 dakikalık konuşma süresi 
bitti. 

BAŞKAN — Sayın hatibin dört dakikası daha 
var. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ülker, devam edin efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim. Demek ki, etkin bir konuşma yapıyorum ki kı
saltmayı istiyorsujıuz. (HP sıralarından alkışlar) 

Esnaf ve sanatkârlar için işsizlik sigortası getiril
melidir. Esnaf ve sanatkâra konut ve işyeri sigortası 
sağlanmalıdır. BAĞ - KUR'a bağlı sağlık sigortası 
konulmalıdır. Gerçi genel sağlık sigortasına girebile
cekleri söylenebilir. 

Şoförler de büyük bunalım içindedirler. Şoförle
rin sorunlarına eğilmek gerekir. 

Çırak, esnaf ve sanatkârlara ağır yük olmayacak, 
çırağın hak ve çıkarlarını koruyacak bir biçimde 
çıraklık müessesesi düzenlenmelidir. Bu yolla genç 
işsiz sayısında büyük azalma olacaktır; yani çırak
lık müessesesi ciddî bir şekilde ele alındığı ve düzen
lendiği takdirde genç işsiz sayısında azalma olacak
tır. 

Vergi yasaları esnaf ve sanatkârlarca kolayca uy
gulanacak duruma getirilmeli, bunun yanında esnafa 
yol göstermek üzere vergi yardım büroları kurul
malıdır. Esnafın en büyük şikâyetlerinden birisi bu 
konudur; perişan olmaktadır. 

Küçük esnaf ve sanatkârların ödediği götürü ver
gileri, günün koşullarına uygun duruma getirecek, 
yasa değişikliğine gerek kalmadan işleyecek bir dü
zen getirilmelidir. Bu da esnafımızın en büyük şikâ
yetlerinden birisidir. Tabiî gerçekten esnaf olanları 
kastediyorum, tüccar olanları değil. 

Şoför esnafının yoğun trafik cezaları altında ezil
memesi, diğer yandan da trafik işlerinin düzenli yü
rümesinin sağlanması için eğitim yapılması ve başka 
önlemler alınmasını gerekli görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, iki dakikanız kaldığını 
hatırlatıyorum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sağolun Sayın 
Başkan. 

Esnaf ve sanatkârların tatillerini geçirebilecekleri 
uygun ve ucuz dinlenme kampları kurulmalıdır. An
cak burada bir bölümünü belirttiğimiz konular ele 
alınabildiği takdirde, Ortadirek kabul edilen esnafa 
ciddî olarak ilgi gösterilmiş olabilir. 

Değerli milletvekilleri, konut meselesinde de bir 
noktayı önemle belirtmek istiyorum, özellikle büyük 
kentlerde arsa maliyetleri konut maliyetinin yüzde 
50'sine ulaşmaktadır. Konut sorununun çözümünde 
arsa önemli faktördür. Bu nedenle arsa spekülasyo
nunu önleyici önlemler alınmalı, arsa bir kazanç ara
cı olmaktan çıkarılmalıdır. Kadastro çalışmaları da 
hızlandırılmalıdır. Bir yandan da kamu kuruluşları 
yeni kentleşme alanlarında konut üretimini hızlan
dırarak arsa maliyeti düşürülmelidir. Konut mesele
sinin çözülebilmesi için konut sorununun temelinde 
bu vardır. Getirilen tedbirlerin konut meselesini na
sıl çözümleyeceğini ileride göreceğiz, inşallah çözüm
ler, bütün kalbimle diliyorum. (HP ve ANAP sıra
larından alkışlar) Onu inceledim; ama bu arsa me
selesi temel bir mesele olarak ortada durmaktadır. 

Emekli Sandığı da konut üretimine girmelidir. 
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Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirirken söyle
mek istediğim bir satırbaşı daha var. 

BAŞKAN — Zamanınız dolmuştur Sayın Ülker, 
lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sözlerimi bitiriyo
rum Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Vergi kaçakçılığının üzerine eğilmemiz gerekir. 
1982 yılında 952 milyar lira vergi kaçakçılığı vardır. 
Bu vergi kaçakçılığı aynı zamanda enflasyonun da 
bir sebebidir. Çünkü vergi olarak Hazinede olması 
gereken bu paralar piyasada dolaşmakta, enflasyonist 
etkiler yapmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, beni dinlemek 
lütfunda bulunduğunuz için hepinize engin saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim'Sayın Ülker. 
Sayın İsmail Şengün, buyurunuz. (MDP ve HP 

sıralarından alkışlar) 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın, Başkan, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; söz
lerime başlarken Türkiye Cumhuriyetinin 45 inci 
Hükümetinin üyelerini saygıyla selamlıyorum. (Alkış
lar) 

6 Kasım seçimleriyle oluşmuş Yüce Meclisteki 
bu ilk konuşmamada, son ilki yılda cidden üstün bir 
gayret ve görev duygusuyla çalışmış olan Türkiye 
Cumhuriyeti Danışma Meclisinin bugün pek çoğu 
mütevazi köşelerine dönmüş üyelerini saygı ve sev
giyle anmak istiyorum. (Alkışlar) 

Yüce Meclisimizin de, 478 tasarı ve teklifi iki 
yılda görüşüp sonuçlandıran, 160 tasarı ve teklifin 
de komisyonlarda görüşülmesini tamamlayan Danış
ma Meclisimiz kadar verimli çalışmasını içten te
menni ediyorum. 

Sayın Başkan; Sayın Başbakanın ekonomik du
rumla ilgili olarak ortaya koyduğu verileri birkaç 
gün önce dikkatle izledik.lntibaım odur ki; olduğundan 
vahim bir tablo sergilenmek istenmektedir, örneğin; 
ihracat için 7 milyar dolar hedefin öngörüldüğü söylen
miştir ve ihracatın ancak geçen yılın seviyesinde ka
labileceği 'belirtilmiştir. Ayrıca Sayın Başbakan bir 
süre önce basında enflasyonun gerçekte yüzde 50'lere 
vuracağını beyan etmiştir ve nihayet bir de, tasar
ruf mevduatı artış hızının 1982 yılına göre gerile
diğini ifade etmişlerdir. 

Sayın üyeler, ihracat hedefi 7 nıifyar dolar de
ğildir, 6 milyar 250 milyon dolardır ve sanıyorum 
üç - dört ay önce bu revize işlemi yapılmıştır. Sayın 
Başbaikanın bunu bilmeyeceğini zannetmiyorum. 

İhracat son on aylık rakamlara bakıldığında bu 
hedefe oldukça yaklaşacaktır ve Sayın Başbakanın 
ifadelerinin aksine geçen yıllki seviyesini de aşacaktır 
inşallah* 

Tasarruf mevduatındaki hızın azalması doğrudur. 
Ancak burada belirtmek istediğim şudur: 

1982 yılı başlarını hatırlayınız lütfen; banker fa
ciası... Parasını kurtaran tekrar bankalara dönmüş
tür. 18 Haziranı hatırlayınız; bir zat Türkiye'den ani
den uçmuştur. Parasını kurtaran tekrar bankalara yö
nelmiştir. 

İşte sayın milletvekilleri, 1982'nin nedeni belki bu 
hızlı mevduat artışıdır ki, 1983 onunla kıyaslanınca, 
1983 hızı elbette yavaşlamış olmaktadır. 

Sayın Başbakan Programda, bu yıllki enflasyon 
hızının yüzde 40'larda olacağını beyan etmekle da
ha önceki ifadelerini de ıbu defa tashih etmiş ol
maktadırlar. 

Sayın Başbakan, 24 Ocak ekonomik istikrar prog
ramının birkaç ay içerisinde olumlu sonuçlar verdi
ğini ifade etmiştir. Kendilerinden istirham ediyorum; 
24 Ocalk ile 12 Eylül arası ekonomik verileri lütfen 
bize ifade buyursunlar. Olumlu sonuçların ne oldu
ğunu hep birlikte görelim. 

Sayın milletvekilleri,, ekonomide olumlu sonuç 
huzur ve güven tesisi ile alınabilir ve Türkiye'de de 
bu böyle olmuştur. Size bir misal vereyim: 1980 yı
lında ihracat ancak son 3 ayda belirgin artış göste
rebilmiştir. 1980 yılının ilk 9 ayında Türk Lirasının 
değerinin olduğundan da fazla düşürülmesinin ver
diği avantaja, rağmen, ihracat ancak ve ancak yüzde 
dokuz artmıştır. Halbuki 12 Eylülden sonraki 3 ayda 
artış hızı yüzde 72 olmuştur. 

Sayın üyeler, bütün bu sözlerimle ekonomik du
rumumuzun iyi olduğunu belirtmek istemiyorum: an
cak olduğundan çok daha ciddî gösterilmek istendi
ğini vurgulamak niyetindeyim. Ekonominin belirgin 
durumu 1980'lerden farklı olarak bugün artık uzun 
süre devam etmiş olan talep enflasyonunun yerini, 
tamamen olmasa da büyük ölçüde maliyet enflasyo
nuna terk etmiş olmasıdır. Hükümetimiz gayet iyi 
takdir edecek ki, talep enflasyonu ile mücadeleyle 
malivet enflasyonu ile mücadele arasında araçlar ba
kımından fark vardır. 

Sayın milletvekilleri, görüşmesi yapılmakta olan 
Hükümet Programı, genel hava ve felsefesi itibariyle 
Miliyetçi Demokrasi Partisinin kendi Seçim Beyan
namesinde savunduğu bazı hususları ihtiva etmekte
dir, ancak, bize uyumlu olmayan noktaları da çok-
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tur. örnek olarak; anarşi ve terörü ekonomik neden
lere bağlamaktadır, iktidar. Halbuki biz diyoruz ki 
ve dedik ki, ekonomik nedenler anarşi doğurmaz; 
fakat anarşiyi elbette şiddetlendirir. 

Programda, seçim kampanyasında olduğu gibi, 
Ortadireğe bazı vaatlerde bulunulmaktadır. Şüphe
siz saym milletvekilleri, köylü, işçi, memur, esnaf ve 
emeiklinin huzur ve güveniyle refahı konusunda alı
nacak bütün yararlı tedbirlerin, buradaki bütün mil
letvekilleri ve Milliyetçi Demokrasi Partisi daima ya
nında olacaktır. Bunu kesinlikle belirtmek isterim. 
(MDP sıralarından alkışlar.) 

Ancak, hem «Ortadirek» deyip, hem de 25 mil
yon ıköylünün altyapı ve hizmet yatırımlarını bugü
ne kadar başarı ile yürütmüş bir bakanlığın kaldırı
larak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birleştirilmesi
ne şiddetle karşıyız. Tarım ve Orman Bakanlığının 
yükü esasen ağırdır. Köy işleri Bakanlığı son 20 
yılda; köy yolları, köprüler, içme suları, köy elektri
fikasyonu, drenaj ve toprak ıslahı toprak muhafa
zası, göletler proje ve yapımlarını gerçekleştirmiş, 
araştırmalar yapmış, toprak - su kredileri dağıtmış, 
iskân hizmetlerinde bulunmuş, sosyal ve ekonomik te
sisler inşa etmiş, kooperatiflere teknik ve malî destek 
yardımlarında bulunmuştur. 1970 yılında 1,2 milyar 
lira olan bu Bakanlık bütçesi, 1983 yılında 105 mil
yar liraya çıkmıştır. Artan fiyat hareketlerini dahi 
göz önüne alacak olsak, bütçedeki artış en azından 
yüzde yüzdür. 

Şimdi, «Etkinlik, sürat ve tasarruf» sloganlarıyla 
36 bin küsur köye ve 88 500 küsur yerleşim birimi
ne ekonomik ve sosyal ağırlıklı hizmet ve yatırım 
götüren bu Bakanlık 25 milyon köylümüze çok gö
rülmüş ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birleştiril
miştir. 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz köye hizmet gene 
gidecektir. Bunda şüphe etmiyoruz; ancak bir çoba
nın güdebileceği canlı sayısı bellidir. Bu çoban hari
ka bir çoban dahi olsa, çok beyinli bir çoban dahi 
olsa iki sürünün sayısındaki canlı ile etkin, süratli 
olarak uğraşamaz. -

Dikkatinizi çekerim : Üçüncü Beş Yıllık Planda 
1983 yılı köy nüfusu projeksiyonu sadece 17 milyon 
idi; köy nüfusu bugün 25 milyondur. Bunun başlıca 
nedenlerinden birisi müsmir çalışmalarla, yol, su, 
elektrik, köprüyle köyün yaşanır hale getirilmesi ve 
gidilemeyen köyün bulunmamasıdır. Bugün yeni dü
zenlemeyle 25 milyon köylümüzü maalesef karşınıza 
alıyor, köye hizmetleri ve yatırımları maalesef ikinci 
plana itiyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, kanun hükmünde kararna
meler ile (Ki, bu Mecliste bunu tekrar görüşeceğiz) 
Devletin yeniden organizasyonundan ziyade bazı ge
nel müdürlükleri tasfiye amacı güdülmektedir. (MDP 
sıralarından alkışlar) Nitekim Sosyal Sigortalar Ge
nel Müdürlüğü ile Bağ - Kur Genel Müdürlüğü Ba
kanlığa bağlı kuruluşlar haline getirilmişlerdir, işçi
nin ve esnafın alınteriyle ödediği primlerle kurulan 
bu iki müessesede yeni düzenlemeyle işçi ve esnaf tem
silcilerinin artık yer alamayacağı açıktır. Esnaf ve iş
çilerin temsilcilerini ekarte etmek midir ortadirekçi-
lik sayın milletvekilleri?.. (MDP sıralarından alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, «Ortadirek' deyip de1 Prog
ramda asgarî ücrette vergi dışı konusuna hiç değinil-
memesini anlayamıyoruz. Aynı şekilde «Ortadirek» 
deyip orman işlerinin taahhütle yaptırılmak istenme
sine de karşıyız. Orman köylüsünü açlığa mahkûm 
mu edeceğiz? Gayri kanunî yollara mı iteceğiz? Bu 
ortadireğe hizmet midir? Faizi enflasyon oranı üs
tünde tutacaksınız da destekleme alım fiyatı için öl
çünüz alınteri mi olacak? Alınterini neyle ölçüyor
sunuz? 

«Taban fiyat hak fiyat» politikanızı lütfen açık
ça belirtiniz. Bu noktada hafızam beni aldatmıyor
sa, Sayın Başbakan daha önceki sorumlu görevleri 
sırasında devamlı olarak işçi ücretleri ve taban fiyat
larının ve bunlardaki artışların daima enflasyonun al
tında olması gerektiğini ifade etmişlerdir. İnşallah bu 
görüşlerini şimdi terketmişlerdir. Bu konuda kendile
rinden açıklama beklemek sanıyorum hakkımızdır. 

Sınaî mülkiyeti yaygınlaştırırken ortadirek men
suplarından çoğunun, özellikle yurt dışı işçilerinin 
ortakları oldukları çok ortaklı şirketler için hiçbir teş
vikten; kurtarmadan değil, teşvikten bahsetmiyorsu
nuz. Ortadireğin vasıfsız liseli, diplomasız işsizleri için 
Devletin meslek kursları açmasına Programınızda hiç 
değinmiyorsunuz. 

Niye hâlâ Türkiye'mizde varlık üzerinden kredi 
verilmektedir? Niye hâlâ serbest piyasa ekonomisi
nin gereklerinin uygulanacağı ifade edilen bu Hükü
met Programında, teşebbüse kredi verilecektir den
memektedir? 

Esnaf, hatta emekli memur ve nihayet genç Türk 
köylüsü uğraşacağı, müteşebbis olarak faaliyet gös
tereceği alanlarda niçin teşebbüs üzerinden kredi ak
masın?.. 

Yeni demokrasi döneminde, çoğunluğu ortadirek-
ten olan kader kurbanları için af konusunu düşün-
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müyor musunuz? Basının kader kurbanlanna af yok 
mu?.. 

Ortadireğin vicdanını en çok yaralayan rüşvet ve 
ihtilas ile mücadele konusunda Programınızda maa
lesef tek kelime göremedik. 

Anayasa emri olan Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun çıkarılacağından ciddî endişeler içinde
yiz. 

Üniversite ile iş âlemi ilişkilerini artırmak isteyişi
nizi alkışlıyoruz; ancak YÖK'ün full - time prensi
biyle bunu nasıl bağdaştırabileceksiniz? 

Sıkı para politikası uygulayacaksınız ve yeterli 
bir para arzından (Kot ederek söylüyorum) bahse
diyorsunuz. Kime göre yeterli? Kimin için yeterli 
olacak? Kimin için sınırsız olacak? 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin mukayeseli avan
tajı elbette çoğunlukla emek-yoğun işlerdedir. Be
nim bölgemde 20 bin dokuma tezgâhı çalışır; bu, 40 
büyük fabrikaya bedeldir, ipliğin nakliyesi, pazarla
ması, çile, büküm, çözgü, haşıl, boya, kasarlama, do
kuma, hambez, emprime, baskı, apre ve nihayet kon
feksiyon, bölge nüfusunun yüzde 20'sinin işidir; fa
kat bu emek - yoğun aile işletmelerinin büyük soru
nu iplik fiyatlarının namütenahi artmakta oluşudur. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, 2 dakikanız kalmış
tır. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başka
nım, tamamlamaya çalışacağım; teşekkür ederim efen
dim. 

Bu nedenle, Sümerbank, Tariş ve diğer birlikleri 
reorganize edecek misiniz? tpliği sadece çok büyük 
tüccarın satmasını önleyecek misiniz? özellikle iplik
te fiyat istikrarı için ek tedbirler alacak mısınız? Böl
gem ağır ekonomik ve sosyal sorunlara gebedir; şim
diden dikkatinizi çekmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, mukayeseli avantajımız ta
mamen emek-yoğunda da değildir; bu noktaya par
mak basmak isterim. Bazı hammadde ve coğrafî avan
tajlarımız sermaye - yoğunu da gerektirir. Görüyor
sunuz biz katı bir görüşün takipçileri değiliz. 

Hükümetin bugün arabası hazırdır; fakat benzini 
yoktur. Hangi kaynakla, hangi gelirle vaatleri gerçek
leştireceksiniz?.. 

Yeminli Malî Müşavirlik (Ki, siz «Serbest Muha
siplik» diyorsunuz) Kanun Tasarısı üzerindeki niyeti
nizi takdirle karşılıyoruz; fakat bu yetmez ki... Gö
rülen o ki, KİT'lere zam getireceksiniz ve görülen o 

..*.. 

ki, tasarrufu teşvik etmek suretiyle kaynak yarata
caksınız. «Şok» dediğiniz faizle toplanacak tasarrufla 
Türkiye'nin meselelerini halletmek mümkün olacak 
mıdır?.. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, zamanınız dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başka
nım, bağlamaya çalışacağım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim; lütfen... 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkür ede

rim, bana müsaade ediniz. (ANAP sıralarından «Bağ
layın, bağlayın» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başka
nım, Halkçı Partili arkadaşımın aynı esprisini tekrar
lamak istemiyorum; teşekkür ederim. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Başkanım; 
Son çıkarılan Faiz Kararnamesiyle bir müktesep 

hakkın ihlali sözkonusu edilmektedir. Bu konuya bu 
kadar değinmek istiyorum. Umuyorum bu tebliğin tef
siri Hükümet tarafından yapılacak ve daha önce 
memlekete, bankalara ve dolayısıyla Hükümete olan 
güven sarsılmamış olacaktır. 

Sayın Başkanım; faturalı hayat korkunç suiistima
le yer verecektir. 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü lütfen tamam
layınız. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bu sondur efen
dim; bitiriyorum. 

Tasarruf bonoları gibi piyasası oluşacaktır. Aslın
da nihaî tüketici ile nihaî satıcı arasında vukubulan 
alış-verişte çok daha iyi denenmiş ve Sayın Hükü
metin de yakından bileceğine inandığım bir katma de
ğer sistemini burada alternatif olarak görmeleri sanı
yorum hem kendi görüşlerine, vergileri azaltma görü
şüne uygun olacak, hem de bütün memleket bakımın
dan daha iyi bir uygulamanın başlangıcını teşkil ede
cekti. (ANAP sıralarından «Allah razı olsun» sesleri) 

Sayın Hükümete, «Allah razı olsun» diyen millet
vekillerine ve hepinize en derin saygılar sunar, beni 
dinlediğiniz için teşekkürlerimi iblağ ederim. Sağolun. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, saat 21.00'de 
toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.55 

..<... 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Necmettin KARADUMAN 
KÂTİP ÜYELER : M. Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun) 

BAŞKAN — 11 inci Birleşimin üçüncü Oturumunu açıyorum. 

İÜ. — HÜKÜMET PROGRAMI 

1. — Başbakan Turgut Özal tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Başbakan Sayın Turgut özal, buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (îstanbul) — Yü
ce Meclisin değerli üyeleri, Hükümet Programı üze
rinde paırtü gruplarının Ve onu takiben iki üyemizin 
yaptığı konuşmayı dikkatle dinledim. Bu konularda
ki görüşler, yapıta tenkitler ve öneriler hakkındaki 
ona noktalarda düşüncelerimi arz etmeye çalışaca
ğım. 

Konuşma üslubumuz genelde yeni dönemin özle
diği herhangi bir şekilde yapıcı bir tarzda olacak ve 
iyi niyetli üslûbumuza devam edeceğiz. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimidiye kadar yapılmış olan tenkit ve temennile
ri, her zaman olduğu gibi, bunların da bizim gözü
müzden kaçmış olanlar varsa onları programlarımız 
içerisinde değerlendirebileceğiımki, tabiatıyla genel 
program bakımından uygun olmayanlar da var, on
ların da cevaplarını aynı anlayış içerisinde anlatma
ya çalışacağım. 

Muhterem üyeler, bir kere, programın genel ten
kidinde bütün Itoonuşmacılar hemen hemen bizim 
Programımızın, Seçim Beyannamemizin ve Parti 
Programımızın bir nevi tekrarı olduğundan bahset
tiler. Yani başka bir özelik taşımadığı, bu Programın 
bir başka şekilde takdimi şeklinde ifade ettiler. Bu 
doğrudur. Aslında hemen şunu söylemem lazım : 
Eğer bizim (Hükümet Programımız, kemdi Parti Prog
ramımıza ve Seçim Beyannamemize uygun olma
daydı, oinu arkadaşlanmun burada tenkit etmeleri 
icalbederdi. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

©iz belki ilk defa, bir hükümet programında, se
çim beyannamesindeki detaylara inmiş bir Hükümet 
olarak karşınızdayız. Bundan da büyük gurur duyu

yoruz. Mesela bunun tipik bir misali, kamu idaresi
nin reorgariizasyonu konusudur. Biz, kamu idaresinin 
reorganizasyonu konusu üzerinde uzun yıllar çalışıl
dığını bitliyoruz. 1960larda, bu sıralarda oturan eski 
bürokrat olan arkadaşlarımız vardır. «Mehtap Pro
jesi» adı ile adlandırılan ve 1960'ın hemen akabin
de yıllarca üzerinde çalışılan bir projeyi hatırlıyo
rum, bu projeler rafa kaldırıldı. Omdan sonra da 
birçok etütler yapıldı. En son benim de Hükümette 
olduğum bir sırada Danışma Meclîsi ve Konsey'den 
yetki alıinarak kamu idaresinin düzenlenmesi konu
suna geçilmişti. Bunların bir kısmı yapıldı; fakat esas 
büyüğü olan Bakanlıikların reorganizasyonu yapılma
mıştı. Bu çalışmaları biz gözden geçirerek, esas iti
bariyle Parti Programımıza ilkelerini koyduk ve se
çim beyannamemizde detayları ile ne yapacağımızı 
anlattik. 

Aslında ben burada şu tenkiti bekliyordum .• 
«Siz niçin Parti Programınızda 11 tane ana bakanlık, 
hizmet gösterdiğiniz halde, şu getirdiğiniz kararname 
ile bu rakam 14'e yükseldi 3 tane fazıladır.» 

Tabiatıyla bunun neticede karşılıklı bir anlaşma 
ile yapıldığını, bizim programımız istikametinde çok 
büyük bir aşama yapıldığını da ifade edebilirim. 

Burada şu konu çok önemlidir : Programı hazır
ladığımız, Seçim Beyannamesini hazırladığımız sıra
da eski bir politikacı arkadaşım dedi ki : «Bu ka
dar detayda yapacağınız işi yazmayınız.» Biz aksini 
söyledik, dedik ki : «Millete her şeyi açıkça, ne yapa
cağımız Varsa bunu söylemek mecburiyetindeyiz ve 
buna göre de milletimizden yetki alacağız» (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bakanlıklar konusuna bir müddet sonra tekrar 
geleceğim. Programda aynı şekilde bir konu daha 
var, onda da, biz milletten yetki aldığımızı zannedi
yorum, kabul ediyorum. O da köprü ve Keban gibi 
projelerin gelirlerinin satışıdır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Onu da Seçim Beyannamemize koyduk, kork-. 
madik koyduk ve ona göre de rey aldığımızı kabul 
ediyorum. 

Muhterem üyeler, program tabiatıyla beş yıllık bir 
devreyi kapsıyor. Eski hükümet programlarına ben
zemez, farklı bir programdır. Sözümün başında da 
ifade ettiğim gibi Programımız Seçim Beyan name
mizle ve Parti Programımızla büyük uyum halimde
dir. Programa, bütün bu büyüklüğüne rağmen daha 
fazla Mave etmeye kalksaydık, çok daha uzun bir 
program olurdu, ona lüzum görmedik. Programda, 
şu ana gruplar halinde takdim yapmışızdır : 

'Bir kere muhtelif konulardaki anlayışımız, poli
tikalarımız, ilkelerimiz nelerdir, bunlar açık seçik or
taya konulmuştur. Mesela devlet politikası, adalet 
anlayışımız, millî savunma politikası, dış politikada
ki ana ilkelerimiz; bunun yanında ekonomik poli
tikalar detayda Programda anlatılmıştır. Sosyal po
litika aynı şekilde alt bölümleri itibariyle de detayda 
anlatılmıştır. Bunun yanında bazı sektöre! politikalar, 
ağırlığı olan sektöre! politikalara da büyük önem ve
rilmiştir. Mesela, tarım, sanayi, madencilik, altyapı 
hizmetleri, altyapı sektörü ve hizmetler sektörü; bu 
arada özellikle kültür ve sanat üzerinde duruilmuış-
tur, 

Programın yine incelediğiniz. zaman diğer prog
ramlardan farklı olarak şöyle bir hüviyeti olduğunu 
da görüyoruz : Memlekette muhtelif gruplara Prog
ram hitap etmeye çalışmıştır. Bu da yine Seçim Be
yannamemize paralel olarak yapılmıştır. Bunlar han
gi gruplardır? Bizim «Ortadirek» dediğimiz ve Par
timizin de Ortadirek partisi olduğunu kabul ettiği
miz Ortadirek, işçi, çiftçi, esnaf ve sanatkâr, me
mur. Bunların meselelerine ayrıca ışık tutulmuştur. 
Gençler ve çocuklara ayrı bir bölüm konulmuştur ve 
nihayet önemli bir bölüm de işsizler için konulmuş
tur; işsizlik meselesi. Bunun yanında da ilim, sanat 
ve diğer sanatçılar konusunda da Programda ayrıca 
bölümler vardır. 

Programın bir önemli tarafı da, gene Seçim Be
yannamemize paralel olarak «Ekonomiyi ve Sosyal 
Gelişmeyi Güçlendirme Programı» adı altında özel 
bir bölüm konulmuştur. 

ıBiz, bir hükümet programının bütün meseleleri 
kapsamayacağını biliyoruz. Sebebi vardır; hükümet
ler devamlıdır, bizden evvelki hükümet var, oinün 
yaptığı işler var, onun devraldığı 'işler vardır ve bu 
işlerin bir kısmı devlet politikası haline gelmiştir, 
bunlardan buralarda tekrar bahsetmeye lüzum yok. 
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Eğer üzerinde bazı değişiklikler yapacaksanız, o vakilt 
bahsetmeye ihtiyaç duyarsınız. 

Bütün bunların yanında da programın, netice iti
bariyle memleketin, milletin alakadar olduğu ama 
konular üzerinde ağırlıkla durması lazım. 

işte bu, «'Ekonomiyi ve Sosyal Gelişmeyi Güç
lendirme Programı» adı altında ortaya koyduğumuz 
altı konu şunlardır : 

Huzur ve güvenin devamı, Ortadireğin güçlen
dirilmesi, işsizlik konusu, konut konusunun halledil
mesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kalkınma .me
seleleri ve diğer az gelişmiş bölgelerdeki kalkınma 
meseleleri ve nihayet bürokrasi meselesi. 

Muhterem üyeler, bir konu üzerinde daiha başlan
gıçta durmak istiyorum. Huzur ve güven konusu, 
seçim sırasında da müzakere edilmiştir, hatta açık 
oturumda da karşılıklı olarak müzakere edilmiştir. 
Bazı konuşmacılar, zannediyorum Sayın Sunalp, ko
nuşması arasında, daha evvel de huzur ve güvenin 
temininin ana esasının iktisadî olduğu yolundaki, 
yani iktisadî sistemin, iktisadî düzenin düzenlenme
sini yeni baştan değil, fakat esas itibariyle iktisadî 
meselenin halledilmesine bağladığımızı söyledi; as
lında bu doğru değildir. 

Birkaç kere de ifade ettim; «iktisadî meselenin 
iyileştirilmesi, yani1, memlekette aç insan bırakılma
ması, işsiz insan sayısının azaltılması, sıkıntıların 
hafifletilmesi, huzur ve güven ortamı için önemli bir 
şarttır; bir nevi, kötülüklerin yeşermemesİ için ge
rekli bir zeminin ortaya konulmasıdır» dedim ve he
men de ilave ettim (Bu husus Programımızda da 
çok açık bir surette vardır) ,bunun yanında emniyet 
kuvvetlerimizin, asayiş kuvvetlerimizin 'güçlendiril
mesi, meselenin üzerine süratle, güçle gidilmesi; millî 
eğitim meselesinin daha iyi halledilmesi, gençlerimi
zin çok daha iyi yetiştirilmesi 'konularının bu mese
lenin çözümünde esas olduğunu anlattım. Bunu tek
rar etmek istiyorum, çünkü Büyük Meclisimizin şu 
yanlış anlayışa kapılmaması lazım; biz meseleyi sa
dece iktisadî noktasından görmüyoruz. Bunu hem se
çim sırasında, hem televizyon konuşmalarımızda çok 
açık bir surette ifade ettik, burada da aynı şekilde, 
açık bir surette ifade ediyoruz. 

Konuşmalar arasında bizimle ilgili olan, biraz da 
şahsımızın karıştırıldığı bir 24 Ocak meselesi var. 

24 Ocak, esas itibariyle bir tarih olmuştur, ama 
nedense 24 Ocak ile ilgili, bu politika ile ilgili ne ka
dar problemli mesele varsa benim üzerime yıkılır, ne 
kadar iyi iş varsa da bizden alınır. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 
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Biz hiçbir zaman bu meselenin yapıcısı, ortaya 
koyucusu olduğumuzu da iddia etmedik, ama neden
se dış basın bunu ortaya koydu; «24 Ocak mimarı» 
dediler. Ben netice itibariyle başladığı tarihteki du
rumu biliyorum. Bu konunun en başta gelen hazır
layıcılarından biriyim, bu doğrudur. Bir müddet bu
nun teknik sorumluluğunu da götürdüm, siyasî so
rumluluk üzerimde değildi, ama büyük çapta teknik 
•sorumluluk vardı. 12 Eylül'den sonra siyasî sorum
luluğunu da taşıdım. 

Bu konuda yapılan tenkitler dolayısıyla, 24 Ocak 
bu memlekete ne getirmiştir, onu anlatmak isterim. 

Türkiye 1979 senesi içerisinde çok kritik bir nok
taya gelmişti. Çok uzak bir mazi değil; burada ya
şayanların, Türkiye'de yaşayanların unutmadığı bir 
devredir. O tarihte memleketin enflasyon hızının bu
günkünün iki mislinde, yüzde yüzler civarında ol
duğunu, yoklukların kol gezdiğini, Türkiye'nin dış 
itibarının sıfıra indiğini çok iyi biliyoruz. Kredi iti
barı bakımından ülkemiz dünyadaki ülkeler arasın
da sondan ikinci veya üçüncü idi o tarihlerde. Ve 
•her gittiğimiz yerde kapıların yüzümüze kapandığı 
'bir devreyi 'hatırlıyorum. 20 biriden fazla dışarıdan 
alacaklı vardı, ticarî alacaklı. Paralarını ödeyeme
dik. Bırakınız o paraları ödememeyi, bunlar ticarî 
borçlar, Devlet kendi taahhütlerini yerine getiremi
yordu. Memleketteki yoklük'lafdan dolayî kuyruklar, 
karaborsa ve bununla beraber korkunç bir haksız 
kazanç meydana gelmeye başlamıştı. Devlet malları 
sübvansiyonlu bir tarzda satılıyor, normal fiyatı pi
yasada 40 lira, 45 lira olan demiri devlet 22 liraya 
satıyor, tabiî kim alırsa arada çok büyük de kâr 
ediyordu. Böyle bir devirden geçti Türkiye. Bunun 
gibi birçok maddeler aynı şekilde ifade edilebilir. 

24 Ocak 'Kararları 'bir mecburiyetten alınmıştır. 
Bu durumu Çözmek için alınmıştır. Zor kararlardır, 
alınması kolay olmayan kararlardır, ama alınmıştır. 
Alınması lazım olduğu için alınmıştır. 

Bunu Hükümet Programında da açık bir surette 
ifade ettik. Ekonomik istikrar programı, yani 24 
Ocak karartan birkaç ay içerisinde olumlu sonuçla
rını göstermiş, özellikle 12 Eylül 1980 tarihinden son
ra anarşi ve terörün de ortadan kalkmasıyla ekono
mik tablo iyileşmeye başlamıştır. 

'Bir arkadaşımızın dediği gibi, 12 Eylül 1980'den 
sonrasını İhmal etmiş değiliz. 

«Birkaç ay içerisinde olumlu sonuçlarını almış
tır» sözümüz de doğrudur. Yoklukların mühim bir 
•kısmı iki üç ay içerisinde ortadan kalkmıştır, bu doğ-

— 125 

22 . 12 . 1985 O : 3 

rudur; ama (hakiki iyileşme 12 Eylül 1980'den sonra 
olmuştur. Onu da burada açık bir surette ifade et
mişizdir. 

1980 yılı ilk defa ihracatın büyük çapta arttığı 
bir yıl olmuştur. Hemen şunu söyleyebilirim: Ondan 
evvelki 1976, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında Türkiye' 
nin ihracatı 2 milyar dolar seviyesinde kalmıştır. 1976 
yılında 1 milyar 960 milyon dolar, 1979 yılında da 2 
milyar 260 milyon dolar olmak üzere ve ilk defa 1980 
yılında 2 milyar 900 milyon dolara yükselmiştir. 

Enflasyon hızı 1981 yılı içerisinde yüzde 36 sevi
yesine düşmüş; aynı yıl, 1979 ve 1980'de gerileyen 
millî gelir ilk defa olarak yüzde 4,2 gibi bir nispette 
artmıştır. 

İhracatımız 1981 yılı içerisinde bir patlama gös
teriyor ve yüzde 62 civarında bir artışla 4 milyar 700 
milyon dolara yükseliyor. 

Bu olumlu gelişmeler 1982 yılında da devam etti. 
İhracatın artışı 5 milyar 700 milyon dolara yükseldi. 
Onun yanında millî gelir artışı devam etti ve netice 
itibariyle millî gelirle beraber enflasyon hızı da yüz
de 25'in altına inmiştir. 

Bu tahminler, her sene yapıldığı gibi tabiî 1983 
yılı için de yapıldı. İlk yapılan tahmin 7 milyar do
ların üzerinde bir ihracat, millî gelir artışı, tahmin 
ediyorum yüzde 4,8 civarında ve yüzde 20'ye düşen 
bir enflasyon. 

Yapılan bu tahminler, 1983 yılı içinde ilk defa 
olarak tutmadı ve tahminler revize edildi. Yani ihra
cat rakamı aradan üç ay beş ay geçtikten sonra tut
mayacağı anlaşılınca rakamlar indirilmeye başlandı. 
Demin bir arkadaşımızın söylediği son rakam revize 
edilen rakamdır. 

Tabiî revize edilmekle hakikî hedefleri karıştır
mamak lazım. Aslında hakiki hedef 7 milyar dolar, 
normal, olması lazım. 

'Bugün rakamların aşağı yukarı 1982 seviyesinde 
realize edilebileceğini tahmin ediyoruz; yüzde 1-2 ci
varında fark edebilir. 

Millî gelir şu andaki tahminlere göre maalesef 
yüzde 3 civarında. Daha az mı olur, daha fazla mı 
olur, bunu son tahminler yapıldıktan sonra görece
ğiz; ama en enteresan gelişme ve bizi sıkıntıya dü
şüren gelişme enflasyon hızında olmuştur. Enflasyon 
hızı bugün -yıl sonunu bulmadık, elimizde onbir ay
lık rakamlar var aşağı yukarı, bazı tahminlere göre 
yüzde 39 civarında, bazı tahminlere göre yüzde 35-
36 civarında, oniki aylık değerler itibariyle bir enflas
yon hızı gösteriyor; fakat önemli olan bu değil, önem-
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li olan, son üç-dört aydaki enflasyon hızıdır. Son 
üç-dört aydaki enflasyon hızı bu söylediğim enflas
yon hızından daha fazladır. Bunu bir nevi 1984 yı
lına giriş hızı olarak kabul ederseniz, 1984 yılındaki 
problemimizin büyüklüğü buradan anlaşılır. Zaten 
Programda da bunu açık bir şekilde ifade etmiş bu
lunuyoruz. 

Niçin böyle oldu? Sayın milletvekili bir arkada
şımızın söylediği gibi, «Bu programın kaderi budur, 
24 Ocak Kararlarının neticesi bu olacaktı.» 

Bu kolay söylenen bir laf; ama doğrusu bu değil. 
24 Ocak kararlarının bazı prensipleri vardı, bu pren
siplere sıkı sıkıya sarılmak lazımdı. O prensiplerin 
bazen tatbikatı zor işlerdi, maalesef o prensiplere la-
yıkı ile sarılınmadığı için bugün bu neticelere doğru 
gelmişizdir. 

Enflasyonu kontrol altına almak için, bütün dün
yada da çok yakından bilindiği gibi birkaç konu 
üzerinde hassasiyetle durmamız icap ettiğidir. O da 
şunlar: özellikle para arzı. Yani, bir memlekette pa
ra arzı konusu enflasyona en fazla tesir eden fak
törlerden biridir. Diğer önemli bir konu, para arzı 
yanında memleket bütçesinin denkliği veya verdiği 
açık miktarıdır, Bu açığın da belli sınırların altında 
olması lazım. 

IBir üçüncü konu da, ücretler ve gelirler politika
sıdır. 'Bunların da dengeli olması lazım. Buradan bir
çoklarının söylediği gibi ücretlerin dondurulması di
ye birşeyi katiyyen düşünmediğimizi de açık bir su
rette ifade ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ama, esas itibariyle bilinen gerçek şudur: Mem
lekette bu söylediğim ilk iki noktaya dikkat edilmez 
ve memurumuz ve işçimiz yanlış bir yaklaşımla al-
datılırsa, bazılarının söylediği gibi, yani «Biz size da
ha fazla ücret vereceğiz, şu kadar şey yapacağız, 
sizi şu noktaya getireceğiz» derseniz, bizim bir tabi
rimiz var; «kaşıkla verir kepçeyle geri alırsınız.» 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Biz bu nevi politikaların Türkiye'yi 1977, 1978 ve 
1979'da nereye getirdiğini çok iyi biliyoruz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Memur, işçi ve emeklinin esas kaybı enflasyonun 
hızlandığı yıllardadır ve maalesef geçirdiğimiz i'ki-üç 
yılda bunun farkı da kapatılamamıştır. Eğer o farkı 
birdenbire kapatmaya kalktığınız takdirde, enflasyon 
ateşini tekrar yakarsınız ve bu da memurun, işçinin 
çok büyük bir tarzda aleyhinde olur. 

Hiçbir şey karşılığı olmadan verilemez. Bir tabiri
mizle «yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur» 
(ANAP sıralarından «IBravo» sesleri, alkışlar) 

Biz açık bir surette enfjasyonu aşağıya çekerek, 
bu memlekette yeniden Ortadireği güçlendirmek isti
yoruz. Ortadirek konusuna ayrıca geleceğim, bunu 
nasıl yapacağımızı da biraz daha etraflı anlatmak 
istiyorum; ama şunu Programda açık bir surette söy
ledik, önümüzdeki devre enflasyonu aşağıya çekmek 
için nasıl bir politika uygulayacağımız burada net 
olarak yazılmıştır. Bu politikanın tatbikatına da Hü
kümet Programımız Meclisde okunmadan başlamış 
bulunuyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Müsaade ederseniz sırayla muhterem arkadaşla
rımın bahsettiği önemli konular üzerinde birer birer 
duracağım. 

Bir tanesi kamu idaresinin reorganizasyonu ko
nusu : 

Sözlerimin başında da açıkça söyledim. Vaktiyle 
«Mehtap Projesi» diye başlayan 1960 sonrasında 
Türkiye'de kamu idaresinin bakanlıkların ve bütü
nüyle kamu idaresinin reorganizasyonunu hedef alan 
çok geniş çalışmalar yapıldı; ama maalesef bu çalış
maların hiçbirisi yerini bulamadı, raflarda kaldı, eski 
projeler halinde hala arşivlerimizi dolduruyor. 

'Bazı bakanlıklarımız çok köklü sebepler olmadan 
kuruldu, gelişti, büyüdü; bazıları politika icabı ku
ruldu. Netice itibariyle Devletin masrafları arttı, va
tandaşa layıkıyla hizmet zamanında, ucuz ve iyi bir 
şekilde götürülemez hale geldi. 

'Biz bu meseleyi cesaretle ele almışızdır. İşin zor 
olduğunu biliyorum. Hatta o kadar biliyorum ki, 
bu organizasyonun bizim bakanların bakanlıklarına 
oturmadan yapılması esasını getirmek istedik. 12 Ey
lül günü bana Hükümette görev almam teklif edil
diği zaman bakanlıkların sayısının azaltılması o za
man da düşünülmüştü. Bakanlıkların sayısını 17'ye 
düşürmeyi düşünüyorlardı, bunu açıkça ifade etti
ler. Ben o tarihte şunu söylediğimi çok iyi hatırlıyo
rum: «Bunu hemen yaparsanız yapabilirsiniz, yapa
madığımız takdirde, yani bakanlıkların başına ba
kanlar geldikten sonra yapılması hemen hemen im
kânsızdır.» Bu, bizim son oribeş - yirmi senede elde 
ettiğimiz tecrübe. Hakikaten de öyle oldu. Bizden 
evvelki Hükümet de bu kanaatteydi, biliyorum; fa
kat bu konuyu başarması o günkü şartlarda müm
kün olamadı. Bizim de eğer bakanlarımız bakanlık
lara otursaydı, belli bir süre geçseydi, bu organizas
yonu tekrar sağlamamız mümkün olamazdı. Çünkü 
meselenin hususiyeti var. Bakanlar yerlerine otur
duktan sonra etraflarını bakanlık mensupları alıyor
lar ve bir yeniliği, yeni bir hamleyi yapmasına mani 
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olabiliyorlar, işin zor tarafı budur. Onun için bü
tün tehlikeyi göze alarak bu işin başta yapılması hu
susunda ısrar ettik. 

Aslında, bize bu bakımdan teşekkür edilmesi la
zım. Çünkü, partilerin kendi mensupları için, «Yani 
beş tane daha bakan çıkarsaydık 'iyi olmaz mıydı» diye 
düşünmesi normaldir. IBizim, beş tane bakanı daha 
aşağıya aldık diye hakikaten tebrik edilmemiz la
zım. Kanaatim budur; çünkü bunu milletin ve mem
leketin hayrına yapmışızdır. Kendi partimizi, kendi 
milletvekillerimizi bakan yapmayı düşünmemişizdir. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

Bakınız, muhtelif bakanlıklar var; niçin Başba
kanlığa Hazine ve Dış Ticareti aldık?.. Aslında Baş
bakan bakmıyor bunlara; bir Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı bakıyor. Başbakan gene koordi
nasyon görevini yapıyor, umumî olarak bakanları 
kontrol ediyor, Anayasada yazılı olan görevleri yapı
yor; ama Başbakana bağlı daire yak mu, icra dairesi 
yok mu?... Var; Başbakana bağlı olna da var, kanun
la verilmiş daireler de var. 

Biz meseleyi şöyle düşünmüşüzdür : Evvelemirde, 
Başbakanlık, politika hazırlayan, bu politikayı ba
kanlıklara tamim eden ve esas itibarıyla de ekonomik 
politikanın yürütüldüğü yer olmalıdır. 

Benim şahsî tecrübem ve birçok kimsenin tecrü
besi şunu açık bir surette göstermiştir : Geçmiş yıl
larda olduğu gibi, ekonomik meselede dağınık politi
ka izlediğimiz zaman muvaffak olamazsınız. Eğer 
Maliye Bakanlığı ayrı çeker, Planlama ayrı çeker, Ti
caret Bakanlığı, Dış Ticaret ayrı çekerse, bu politika 
muvaffak olamaz. Bu, Türkiye'nin çok mühim bir 
meselesidir ve bunun çeşitli misalleri vardır. 

Bu tecrübelerden istifade ederek, bu söylediğimiz 
konuları bir araya getirmişizdir. 'Benim şahsî tecrü
bem var. 1967 - 1971 yılları arasında Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarı iken, yaptığımız ve bu ko
nuyu çözen 'hususlardan bir tanesi, Planlama Müste
şarı olarak, bu söylediğimiz üç - dört yerin bir nevi 
komisyon halinde bir araya gelip kontrolünün yapıl
masıdır. Bu yüzden, o devre, bayağı başarılı geçmiş
tir. 

1980 24 Ocak Kararları hazırlandığı sırada da 
gene aynı organizasyon vardı. Şimdi bunu daha ka
nunî, daha esaslı bir şekle getirmiş bulunuyoruz. 
inanıyorum ki, Türkiye'nin ihracat meselesi; Tür
kiye'nin ekonomik, sağlam ekonomik politikalarının 
uygulanması, meselesi en iyi bu şekilde halledilecek
tir. 

Devlet bakanlarını, Başbakanlıkta belli birtakım 
ünitelerin bakanları olarak görmüyoruz; devlet ba
kanlarını esas itibarıyla bir nevi kurmay fonksiyonu 
gören bakanlar olarak görüyoruz ve özel bazı konu
ları (gene Programımızda bahsettiğimiz gibi, Seçim 
Beyannamemizde aynen bahsettiğimiz gibi) Başbakan 
adına takip görevini de bu devlet bakanlarına vermiş 
bulunuyoruz. 

Nedir bu konular?... 
Konut meselesi. Çünkü sadece devlet konut yap

mıyor, özel teşebbüs de konut yapıyor; bütün mese
lenin nasıl gittiğini bir devlet bakanı takip etmelidir 
ve aksayan tarafları varsa, alınacak tedbirler varsa 
bunları önümüze getirmelidir; Hükümet de buna gö
re tedbirler almalıdır. 

Diyeceksiniz ki; Bayındırlık ve İskân Bakanı var 
veya eski tabiriyle îmar ve iskân Bakanı var. Bu ba
kanların o kadar çok fonksiyonu var ki, kendi ba
kanlıklarının idare fonksiyonu var ki, böyle konuları 
yakından takip etmeleri fevkalade zor oluyor. Biraz 
daha rahat çalışabilen, biraz daha rahat düşünebilen 
insanları bulup o işleri takip ettirmemiz lazım. 

İşsizlik konusu böyledir. İşsizlik sadece bir ba
kanlığın işi değildir; birkaç bakanlığı birden alaka-
kadar eder, özel teşebbüsü de alakadar eder. Hepsi
nin düğümlendiği bir yerde bir devlet bakanını, ge
ne Planlama Teşkilatındaki bir üniteyle beraber bu 
konunun nasıl geliştiğini, nerelerde hatalar yaptığımı
zı veya nerelerde doğru hareket ettiğimizi herhalde 
bilmemiz lazım; bunun da gene takibini bir devlet 
bakanına veriyoruz. 

Bu şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kal
kınması... Yıllardır üzerinde konuşuyoruz; evet Cum
huriyet hükümetleri epey şeyler yapmışlar, ama hâlâ 
büyük farklılıklar devam ediyor. Bunun üzerinde bir
takım işler yapmamız lazım : Eksiğimiz nedir, ne 
yapıyoruz, bakanlıklar ne yapıyor; birinin takip et
mesi lazım. 

Biz meselelere böyle yaklaşıyoruz. Bu yaklaşım 
tarzlarını da, yıllardır Devlette çalıştığımız müddet 
içerisinde bulup öğrenmişizdir ve bunların da en iyi 
şekilde böyle yapıldığını zannediyorum. 

Bakınız Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 
konusuna; o da enteresan bir konu. 

Aslında bizim bakanlıklarımızın şekli sektörel 
bakanlıklardır. Sanayi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık, altyapı bakanlığı böyle. 
Köy İşleri Bakanlığı sektörel bir bakanlık değil. «Köy 
İşleri» deyince bu sefer bir şehir bakanlığı da düşün
mek lazım. Aslında köye giden hizmetler düşünüle-
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bilir; ama Tarım ve Orman Bakanlığının da köyde 
yaptığı çok hizmet var. Tarım ve Orman Bakanlığının 
ağırlığı köyde. O vakit ne yapacağız?. 

Bakınız neler dublike ediliyor. Devletin iş yapma
sı, bu milletten aldığı vergi paralarını iyi kullanması 
lazım. Devletin kendi bir hazinesi yok, biz para bas
mıyoruz, basarsanız enflasyon olur; ama yaptığımız 
iş, milletten vergi almak ve bu vergileri de akıllı bir 
şekilde kullanmaktır. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Eğer bunları yanlış kullanırsak gayet tabiî verim 
düşer, tşte enflasyonun sebeplerinden biri de Devletin 
yanlış para kullanmasıdır. 

Bugün Tarım Bakanlığında da tarımla ilgili ünite
ler var, Köy İşleri Bakanlığında da tarımla ilgili üni
teler var. Toprak - Su bir tarafta, tarım işlerine ba
kan Ziraat işleri Genel Müdürlüğü öbür tarafta ve 
daha 'başka üniteler... Niçin bunlar bir araya gelemi
yor?. Bunlar bir araya gelirse köylüye daha iyi hizmet 
götürülmez mi?. Yarım yarım paralarla da hizmetler 
yarım kalıyor, biz sadece personel parası vermeye ba
kıyoruz; hizmeti de köylümüze iyi götüremiyoruz. 

Yol, Su, Elektrik Teşkilatı olduğu gibi kalacak. 
Hatta hatta düşüncemiz, Yol, Su, Elektrik Teşkilatı
nı biraz daha güçlendirip orman yollarını da yap
tırmak. Ormanın ayrı; yol, su, elektriğin ayrı teşki
latı mı olacak? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

IBu şekilde orman, tarım ve yol, su, elektriği üç 
ünite halinde bu bakanlığın altında topladığınız za
man, hem para açısından hem hizmeti iyi bir şekil
de yaparak tasarruflu bir şekilde, öyle zannediyorum 
ki, köylümüze çok daha randımanlı hizmet götürebi
liriz. Bunu muhakkak yapacağız. 

Gene iki konuşmacı arkadaşımız, bizim Devletin 
rolü hakkındaki düşüncelerimizi söyledi. «Huzur, gü
ven ve adalet...» Huzur, güvenin temini ve adaleti 
temin... Başka bir şey yok gibi. 

Şimdi müsaade ederseniz Parti Programından oku
yacağım... (Bilmiyorum hangi maddeyi okudular.) 

«Madde 2. — Devlet : 
Devlet, başta vatanın ve milletin bölünmez bütün

lüğünün korunması olmak üzere, yurdun savunması, 
emniyet ve asayişin sağlanması, adaletin temini, sos
yal ve iktisadî faaliyet ve hizmetlerin en verimli bir 
şekilde yapılabilmesi maksadı ile gene millet tarafın
dan kurulu müesseselerden meydana gelir. 

Devlet millet için vardır; Devletin millet ile bü
tünleşmesi esastır. 

Sosyal adalet, sosyal güvenlik ve sosyal yardımın 
düzenlenmesi ve sağlanması, sosyal hizmet ve faali

yetlerin tanzim, teşvik ve yönlendirilmesi ve gere
ğinde doğrudan yapılması Devletin başlıca görevleri 
arasındadır. 

İktisadî faaliyetlerde Devlet, genel olarak bütün 
millete hitap edecek altyapı mahiyetindeki hizmetle
re yönelmelidir. Asıl olan devletin zenginliği sonucu 
milletin zenginliği değil; milletin zenginliği sonucu 
devletin zengin olmasıdır.» 

Şimdi, burada devletin fonksiyonuna sadece nasıl 
«eski klasik devlet fonksiyonu» dersiniz, bunu anla
mak mümkün değil. Burada devlete geniş bir fonk
siyon verilmiştir. Hatta bakınız, daha ileride, «Tica
ret ve sanayie devlet prensip olarak girmemelidir» de
dikten sonra da istisna olarak, «Geri kalmış bölge
lerde devlet sanayie girebilir; ama bu teşebbüsler en 
kısa zamanda millete devredilmelidir.» denilmektedir. 
Prensibimiz budur. Bunu özellikle devlet anlayışı
mızı, belirtmek, devletin yatırımlardaki rolü nedir, onu 
anlatmak için söylüyorum ve yine ifade ediyorum : 
Eğer devlet vatandaşın yaptığı, yapabileceği işlere gi
rerse iyi yapmaz. Devlet bakkallık yapamaz; yapama
dığını da gördük. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Eğer vatandaşımız birçok işi devletten iyi yapı
yorsa, devletin kaynaklarını, imkânlarını niçin o ta
rafa sarf edelim, vatandaşımızın orada niçin rakibi 
olalım?. 

Bakınız bu memleketin yola, suya, elektriğe, - ken
dileri de söylediler açıkça - enerjiye çok büyük ihti
yacı var. Birçok elektrik santralimiz maalesef kay-
naksızlıktan şimdiye kadar geri kalmıştır. Bunlar uzun 
zamanın hikâyeleri; ama şunu da açıkça ifade ede
lim : Devletin bu sahada yapacağı çok imkânlar, çok 
yatırımlar var. Keşke imkânımız olsa da halkımızın 
tasarruf gücü yüksek olsa da bunların bir ksımını 
halkımıza, halkımızın kurduğu teşebbüslere yaptıra-
bilsek. {ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Demin okuduğum programda «Devletin zenginliği 
sonucu milletin zenginliği esastır değil, milletin zen
ginliği sonucu devletin zenginliği esastır» diyor. Ne
den bunu böyle söylüyoruz?. Niçin bu ifadeyi böyle 
kullandık?. Yani şunu söylemiyoruz : Millet zengin 
olsun, sonra devlet zengin olsun, devlete ondan son
ra para aksın, manasına çekmemek lazım. Burada söy
lenmek istenen şudur : Biz milletin zenginliğini dev
letin zenginliğinde görmüyoruz. Devleti zengin olup, 
güçlü olup milleti fakir olan rejimler vardır; o re
jimlerin peşinde değiliz. (ANAP ve MDP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Esas maksadımız, millet zengin olursa, millet re
faha kavuşursa, muhukkak ki, devlet de refaha, zen
ginliğe kavuşur; esas söylemek istediğimiz budur. 
Yoksa misalleri var; devlet herşeye sahip olmuş; ama 
vatandaşına hiçbir şey vermemiş, o gibi bir düşün
cenin peşinde değiliz dedim ve inşallah da bu Mec
liste de kimse olmaz. 

Muhterem üyeler; Ortadirek konusuna biraz daha 
eğilmek istiyorum. «Ortadirek» derken, memur, işçi, 
çiıtçı, esnaf ve emekliden bahsettim. «Ortadirek» ke
limesini de biz getirdik. Türkiye'yi» Türk milletini 
eğer büyük bir çadıra benzetirseniz dedik, bu çadırın 
ortadireği vardır; çadırı ayakta tutar, işte, o çadırı 
ayakta tutan orta direk, esas ana direk bu söylediği
miz unsurlardır; işçisidir, memurudur, esnafıdır, çift
çisidir ve emeklisidir. Bunlar Ortadireğın ana unsu
rudur dedim. Ortadirek güçlü olursa aynen çadır mi
salinde olduğu gibi, çadır çökmez. Ama, Ortadirek 
gücünü kaybederse çadır çöker. Bizim felsefemiz bu. 
Biz, Ortadireği güçlendirmek istiyoruz ve geçtiğimiz 
yılların tecrübesi de Ortadireği zayıflatan hadisenin 
esas itibariyle enflasyon olduğunu göstermiştir. Ba
kınız memurun haline. Katsayılar nasıl gelmiş, enf
lasyon nasıl gelmiş. Aym şeyi işçi için de söylemek 
mümkün^ 

Esnaf, enflasyon olduğu devrelerde para kazanı
yorum zanneder; ama bir bakar ki raflar boşalmış. 
Çünkü, bizim halk tabirimizle, sermayeyi kediye yük
lemiştir. 

Çiftçi için de aynı şeyi söyleyeceğim. Çiftçi ürü
nünü bir defa satar. Genellikle böyle. İki ürün alan 
yerler istisnadır tabiî. O bir defa satan çiftçi enflas
yonun, kendisine istediğiniz kadar yüksek taban fi
yat verin enflasyon, ondan fazla ise (Ki, fazla olur) 
neticede aldığı paranın kendisine ilerde kâfi gelme
diğini acı bir şekilde görür. Bu sefer de borçlanır; 
borcunu ödeyemez ve büyük sıkıntıya düşer. 

Onun için, açık ve seçik olarak şunu çok iyi bi
liyoruz : Kim ne bağırırsa bağırsın... Onu da söyle
dik... Şirket kurtarma operasyonları da dahil, ona da 
geleceğim, biz, Ortadireği esas güçlendirmenin temel 
ilacının enflasyonu aşağıya çekmekte olduğunu gö
rüyoruz. Bunu yapmak için alacağımız tedbirler bu 
programda yazılmıştır ve bu tedbirleri hemen de al
maya başladık. Bu iş çok acildir; acelemiz var der
ken, kaybedecek zamanımız yok derken bizim düşün
cemiz esas itibariyle, bu enflasyonun bir an evvel 
aşağıya çekilmesidir. Mevduata verilen gelirlerin art
tırılmasının ana sebebi budur. Enflasyonun altına 
düşmüştür, düştüğü için bankalara gelen mevduat 

azalmıştır, mevduat; bu paralar büyük çapta aşırı 
tüketime yönelmeye başlamıştır. Altına, lüks madde
lere yönelmeye başlamıştır ve bu da enflasyonu tek
rar kamçılar hale gelmiştir. 

Tasarrufu muhakkak teşvik etmek mecburiyeti 
var. Nitekim bu tedbirler alındıktan sonra, şu anda 
da görülmeye başladı; mesela serbest piyasada dola
rın değeri süratle aşağıya düşmeye başladı. Tahmin 
ediyorum altın da aynı şekilde düşecek. Daha bu 
ikinci, üçüncü günleri. Daha ileriye doğru gittiğiniz 
zaman alınacak ek tedbirlerle gene normal bir siste
me dönülecektir, 

Faizler konusu, yani kredi faizleri... Şimdi, bakı
nız kredi faizleri konusunda da gayet tabiî kredi 
alanların sıkıntısı olacaktır. Kredi alanlar; hiç zan
netmeyiniz, esnafla çiftçinin fazla kredi aldığı yok 
Türkiye'de, hepimiz çok iyi biliyoruz, kredileri daha 
büyük müesseseler alıyor; onlar da daha iyi çalış
masını öğrensinler. (ANAP sıralarından alkışlar). 
Çünkü, bu memlekette yıllar yılı bütün bu söylenen 
politikalar, başkalarının takip ettiği politikalar neti
cesi ucuz faizlerle halkın tasarrufları bir nevi sömü-
rülmüştür. Halkın tasarruflarına gereken miktar ve
rilmediği için bunu başkaları kullanmıştır. «Efen
dim, bu şekilde birtakım müesseseler kurulmuştur» 
diye söyleyebilirsiniz. Ama, emin olunuz p müesse
selerin çoğu, ucuz imkânlar yüzünden randımanlı ça
lışmaya alışmamışlardır. 

24 Ocak sonrasında, özellikle Temmuz Kararna
mesinden sonra sıkışmalar başlamıştır. Bu sıkışmalar 
iyi müesseseleri düzeltmiştir, kötü idare edilen mü
esseseleri sıkıntıya sokmuştur. Şimdi şunu da arz ede
yim : «Efendim, bunlar memleketin tesisleridir, bun
lara bu kadar acı ilaç vermeyiniz» diyebilirsiniz. Ki
mi kurtarıyoruz? Tesisler iyi ise, o tesislere hiçbir 
şey olmaz, yönetim değişir. Tesisler iyi olduğu hal
de işlerin kötüye gitmesinin tek sebebi, kötü idareci
dir. Biz kötü idareciyi kurtarmayız. (ANAP sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Enflasyon aşağıya çekildiği zaman Ortadireğe güç 
gelecektir. Tabiî bu arada, «Ne vakit yüzde 10'a ine
cek?» diye sordular. Ben tarih veremem, burada ta
rih veremem, ama şunu söyleriz: Elimizden gelen 
en büyük gayreti gösteririz, önümüzdeki üç beş ay 
sonra bu konuda daha sarih fikir söyleyebilecek ha
le geleceğimizi zannediyorum. 

Ortadireğin güçlenmesi bakımından, meseleyi, sa
dece bir enflasyonun aşağıya çekilmesi şeklinde gör
müyoruz. Ortadireğin unsurlarına getireceğimiz millî 
gelirden daha fazla pay almasını temin edecek bir-
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takım, unsurlar var, onları da söyledik. Memur ve 
işçiler için faturaya dayalı birtakım vergi iadeleri 
yapmak, bunun üzerinde çalışıyoruz, inşallah önü
müzdeki bir iki ay içerisinde bu kanun tasarısı Mec
lise gelecektir. Niçin vergi iadesiyle? Biz de kolay
lıkla asgarî ücreti vergi dışında tutalım diyebilirdik; 
ama her şeyin 'karşılığını bulalım. Fatura getirirseniz, 
Devlet birtakım gelir imkânına kavuşur. O verdiği
miz paranın karşılığım da başka yerden çıkarırız. 
Gelir dağılımını düzeltmek istiyorsanız yolu da bu
dur. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Esnafa ve çiftçiye gelirini artıracak ne imkânlar 
verdiğimizi Programda teferruatıyla anlattık. Birçok 
çiftçinin sulama yardımları, teknik yardımlar, kredi 
genişlemesi gibi konuların herbirisini birer birer ele 
alacağız ve imkânlarımız nispetinde, tabiatıyla gene 
enflasyona düşmeden, onu söylüyorum, bu imkânla
rı, memleketin imkânları ile paralel, olarak geliştire
ceğiz. 

Bir üçüncü konu da, Ortadireğin tasarruflarına 
ek gelir sağlamak, işte toir tanesini yaptık. Tasarruf
lara enflasyonun üzerinde gelir veriyoruz ve göre
ceksiniz birçok tasarruflar bankalara akacaktır. Bu
nun yanında, demin de söylediğim gibi, Köprü, Ke
ban Projesi gibi projelerin gelirlerini satacağız. Hem 
onlardan bir ek gelir, sağlam gelir olacak, hem de 
bu paralarla ikinci köprüyü, üçüncü Atatürk Proje
sini ve diğer hidroelektrik santrallarını yapacağız, iş
sizliğe de böyle çare bulunur. (ANAP sıralarından 
alkışlar), işsizliğe başka türlü çare bulamazsınız. 

- Bize, «Bunları biz sattırmayız» diyeceksiniz. Ta
biî satmıyoruz, aslında söylediğimiz ortada, gelirle
rini satıyoruz, «Satarsanız geri alırız» denildiği za
man benim hatırıma şu geldi, galiba o şekilde dü
şünce olursa, ikinci köprü yapılmaz veya barajlar 
yapılmaz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Netice itibariyle şunu söylemeye mecburum : Biz 
bunları Programımıza koyduk, Seçim Beyannamemize 
koyduk ve açıkça da ifade ettik ve buna göre de rey 
aldığımızı farz ediyoruz ve hepsini yapacağız. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem üyeler, önemli bir konu da konut me
selesidir. Biz, bu konut meselesinin memleketteki 
önemini büyük şekilde takdir ediyoruz. Kolay bir 
konu olmadığım da ifade ediyorum, aynen iş
sizlik gibi, ona da geleceğin, kolay bir konu 
olmadığını da ifade ediyorum. Çünkü Türkiye' 
de şehirleşme hızı yüzde 6'lara yakındır. Bu kadar 
yüksek bir şehirleşme hızı altında konut meselesini 
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çözmek kolay değildir. Meselenin birçok veçheleri 
var. Bir kere bürokrasiyi asgariyeye indirmemiz la
zım; ruhsat işlerini, plan işlerini çok basit kolaylaş
tırmamız lazım. Bunu açık seçik Programda söylü
yoruz. 

Bir arkadaşımın dediğinin aksine arsa temini me
selesi var; arsa meselesi ve altyapı meselesinin halli 
de Programda var. Tabiî geliyor konu, bütün bun
larla beraber vergiler var konut üzerinden alman, 
bunları da asgariye indirmek, basitleştirmek istiyo
ruz, konut yapımını teşvik etmek için. iş orada kal
mıyor, son konu tabiî finansman meselesidir. 

Maalesef; konut yapımında enflasyon hızlı iken, 
konut yapımı aşağı gider. Onun için süratle aşağıya 
çekmek mecburiyeti var enflasyonu. Tabiî bu arada 
yüksek faizle konut yapılamayacağına göre, bu faizin 
sübvansiyone edilmesi lazım. 

Konut Kanun Tasarısı hazırlandığı zaman o sıra
da Hükümette idim. «Bu Konut Kanununu bütçe 
kaynaklarına dayamayınız» dedim. Sebebi var, çünkü 
bütçemizin, hepimiz çok iyi biliyoruz, iki yakası bir 
araya kolay kolay gelmiyor, senelerdir böyle. Bir de 
buradan 100 milyarlık konut fonu almanız mümkün 
dşğildir. Nitekim, tahmin ettiğimiz gibi çıktı; bir se
ne 15 milyar alındı, öbür sene 20 mi, 25 milyar alın
dı ve istenilen netice elde edilemedi. 

Biz bu memlekette, inşallah önümüzdeki sene 
içerisinde ayrı bir konut fonunu yapma yolunu bula
cağız, bütçe kaynaklarının dışında ve o kaynaklarla 
bütün banka sistemine zaman içerisinde konut me
selesini yayacağız ve ileride zannediyorum süratli bir 
şekilde gelişerek bu konut meselesini iyi bir yola ko
yacağız. Konut fonunu nasıl teşkil ettiğimizi önü
müzdeki bir iki ay içerisinde Yüce Meclise arz ede
riz, 

Bir önemli konu işsizlik meselesidir. Her zaman 
ifade ediyorum, herkesin, çalışanların bir sahibi var, 
işçinin sendikası var; sendikalar güçleniyor, memur 
iş sahibi, esnafların da teşekkülleri var; ama sahibi 
olmayan tek kitle işsizler. Onların da sahibi inşallah 
biz olacağız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

işsizlik konusunun kısa zamanda halledilebilecek 
bir konu olmadığını da söylüyorum. Bu konunun 
halli, esas itibariyle kalkınma hızının yukarıya çıka
rılmasına bağlıdır. Yüzde 7 civarında bir kalkınma 
hızı, işsizliği ilk önce durdurur sonra yavaş yavaş 
azaltır. 



T. B. M. M. B : 11 22 . 12 . 1983 O : 3 

Bunu yapmanın yolu, bir kere ödemeler dengesi 
dediğimiz meseleye dikkat etmekle başlar. Çünkü bu
gün, kalkınma hızınızı yüzde 4'lerden yüzde 7'lere 
çıkarmak istediğiniz zaman ithalatınız belki 2,5 mil
yar dolar daha yukarıya çıkmalıdır. Yatırımlar için 
birtakım âlet, hammadde, makine ve teçhizat alacak
sınız. 

Bunu yapabilmek için de ödemeler dengesinde 
düzenlemeler yapmak lazım, yani ihracatın gelişme
si, görülmeyen kalemlerin artırılması ve döviz gelir
lerinizin genelde artırılması lazım. Bir de, tabiatıyla 
buna direkt fayda sağlayan yabancı kredi ve sermaye 
konusu var. O konuyu da işleyebilirseniz ilave bir 
imkân sağlarsınız. Biz, bütün bu konuları sağlamak 
mecburiyetindeyiz. 

Bu döviz tarafının yanında bir de tasarruf tara
fı var; dış tasarruf ve iç tasarruf. İçeride tasarrufu 
artırmanın yolu, iyi bir sermaye piyasası, güvenilir 
sermaye piyasasında satılacak imkânlar ve halkın 
bunlara para yatırmasıdır. İşte önemli olarak söyle
mek istediğim konulardan biri bu. Niçin sağlam bir
takım tesislerin gelirlerini halkımıza satıyoruz? 

Anasebeplerden bir tanesi de, yani bir taşla iki 
kuş vurmak misali; hem halkımıza sağlam, güvenilir 
gelir sağlamak, onun tasarrufuna sahip olmak, hem 
de bu tasarruflarla yeni iş sahaları açarak işsize im
kân vermektir. Onun için bu tesisleri, bunun gibi te
sislerin gelirlerini satmaya devam edeceğiz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Muhterem üyeler, üzerinde durulan bir başka ko
nu dış politika konusu. 

Avrupa Müşterek Pazarı konusundan başlıyo
rum. 

Bizim görüşümüzün net olmadığı söyleniyor. Hal
buki biz, her zaman net görüşler ortaya koyduk, 
Programda da açık bir surette yazıldı, açık bir şekil
de de ifade ettik; Müşterek Pazara tam üye olmak 
bizim hedefimizdir. Bunu açık bir şekilde söyledik; 
ama şunu da ilave ettik, dedik ki : «Kendimizi, her 
ne pahasına olursa olsun, buraya giren bir ülke du
rumuna da düşürmek istemiyoruz, çünkü pazarlık 
etmek istiyoruz» (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

Eğer, «hayır, biz buraya ne pahasına olursa ol
sun gireceğiz» derseniz, bir zamanlar söylendiği gibi, 
o vakit pazarlık etme şansınız yoktur; karşı taraf 
ne söylüyorsa kabul etmeye mecbursunuz. Zannedi
yorum bir ana görüş farkımız varsa, iş burada. 

Ben şunu çok iyi biliyorum; Avrupa ülkeleri pa
zarlığı severler, ciddî pazarlık yapanı da hakikaten 
tutarlar. Pazarlık yapmayanı pek hoş karşılamazlar, 
onu da ifade edeyim. 

islam ülkeleriyle ilişkilerimizin son yıllarda gelişti
ğini, ileriye gittiğini ifade ettim, Programda da açık 
bir surette yazdık. Bu, bizden evvelki hükümetlerin 
de politikası olmuştur. Bu politikayı devam etmeye 
kararlıyız, daha da ileriye götürmeye kararlıyız. Çün
kü, inanıyoruz ki Türkiye hem Batı dünyasında, hem 
İslam dünyasında yerini almalıdır. Çünkü bu iki dün
ya arasında da bir köprüdür. Biz İslam ülkelerinde 
ne kadar önde gelirsek, Batıda da ağırlığımız o ka
dar fazla olur. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bakınız bu politikanın faydasını geçtiğimiz yıllar
da gördük. Bizim 1979 yılında, o tarihlerde İslam ül
kelerine olan ihracatımız toputopu 300 milyon dolar 
civarında idi. O ekonomik sıkıntıdan çıkan Türki
ye, kredi itibarını o kararlardan sonra yükselten Tür
kiye'de, Türkiye için yeni pazarlar İslam ülkelerinde 
bulunmuştur. 1979'larda 5-10 milyon dolar civarında 
İran'a olan ihracatımız, bugün 1 milyar doların üze
rine çıkmıştır. Aynı şekilde Irak, Libya, Suudi Ara
bistan, Kuveyt, Ürdün, Tunus ve Cezayir, bunların 
hepsini sayabiliriz. 

Netice itibariyle, 1982 yılındaki rakamı hatırlıyo
rum, 3 milyar dolara gelmiştir ihracatımız. Türkiye 
eğer ekonomik sıkıntıdan çıktıysa, burada en büyük 
rolü ihracat bakımından bu pazarları nazarı itibara 
alması olmuştur. Eğer bu pazarlara, biz eskiden ol
duğu gibi, arkamızı dönmüş olsaydık, gene başka 
ülkelere, Batının zengin ülkelerine elimizi açmaya de
vam ederdik. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kıbrıs konusunda, Kıbrıs Cumhuriyetinin tanın
ması bizden evvel oldu, biz aynen bunu kabul ettik 
ve Kıbrıs Cumhuriyetini, sizin huzurunuzda da ifade 
ediyorum, biz tanımaya devam edeceğiz. (Alkışlar) 
Hiçbir güç bu konuda bizi bu kararımızdan da dön-
düremez. (Alkışlar) Bir istisnasıyle, eğer orada bir 
anlaşma olur, düşündüğümüz şekilde tekrar bir fe
dere devlet kurulursa. 

Yunanistan konusuna geliyorum. 
Yunanistan'la aramızda ciddî meseleler var. Bu 

1950'lerden başladı, bu yıllara kadar geldi. Başlan
gıcı Kıbrıs'la başladı, sonra diğer konulara intikal etti. 
Ege sorunu, kıta sahanlığı, hava sahası, daha birçok 
konular beraberinde geldi. Tabiî siyasette devamlı 
dostluklar olmadığı gibi, devamlı düşmanlıklar da ol
maz. Biz, yeni bir hükümet olarak başladığımız za-
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man şunu düşündük : Niçin devamlı düşmanlık ya
palım? Gayet tabiî -dostluk yapmıyorlarsa dost ola
mayız, o ayrı bir konu; ama dost elimizi uzatalım, 
şu faraziye ile : Aramızda birçok anlaşmazlıklar var 
ve bu konularda anlaşamadığımızda anlaşıyoruz, ge
liniz bu konuları bir tarafa bırakalım, aynen insan
ların yaptığı gibi, anlaşabileceğimiz konularda oturup 
konuşalım. Bu anlaşabileceğimiz konular ne olur? Ti
caret olur, turizm olur, diğer birtakım iki tarafın men
faatine gelen konular olabilir. İnsanlar gider, gelir ve 
belki bu yolla zaman içerisinde bazı buzlar erimeye 
başlar, belki bazı anlayışlar yerleşmeye başlar. Çün
kü bu düşmanlıktan ne bize fayda gelir, ne onlara 
fayda gelir. Eğer, onlar da bu şekilde anlıyorlarsa, 
ki teklifimiz budur, dostluk elini uzatalım dediğimiz 
zamanda düşüncemiz budur, böyle bir konuşmaya 
başlarız; ticareti geliştiririz, turizmi geliştiririz, gider 
geliriz; ondan sonra da diğer meseleler belki daha ko
lay çözülür hale gelir diye düşünüyoruz. Aslı budur 
efendim. 

iBen tabiatıyla Yunanistan'ın bu konuda daha ma
kul düşüneceğini tahmin ediyorum, 

Bir konuyu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Ni
çin böyle düşünüyoruz : Türk dış politikasında Yu
nanistan ve Kıbrıs meselesi büyük ağırlığını seneler
dir muhafaza ediyor. Biz »sanki başka şeye bakamı
yoruz, hep bunlarla uğraşıyoruz. Derler ki, «Önünü
ze bir top attılar, onunla uğraşıp duruyorsunuz.» 
Şunu bir kere devreden çıkaralım; Yunanistan bize 
göre ufak bir ülke, biz elli milyonluk bir kütleyiz, on
lar dokuz-on milyon nüfuslu bir memleket. Bu kadar 
büyük önem vermeyecek bir hale getirmemiz lazım 
bu işi. Eğer Türkiye, önümüzdeki yıllarda aktif bir 
dış politika izleyecekse, şu meseleyi bir kenara bıraka
bilecek tertibin içine girmeli, daha başka konulara 
ağırlık vermelidir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem* üyeler, bizim Hükümet Programımızın 
bir hususiyeti de, ilk defa zannediyorum, Hükümet 
Programını okurken aynı anda da icraatını söyledik, 
yani icraatını Hükümet Programı içerisinde söyledik. 
Bu belki ilk defa oluyor; hem de büyük icraat. Bun
lardan bir tanesi, demin sözlerimin başında bahsetti
ğim kamunun ve bakanlıkların reorganizasyonu; diğeri 
de, ekonomide alınan önemli tedbirlerdir. Bunların 
birincisinden bahsettik; ikincisinden de kısaca bah
setmek istiyorum. 

Banka sisteminde yeni bir değerlendirme yapıldı. 
Üç aylık, altı aylık ve bir senelik yeni bir sistem ge
tirildi. Enflasyonla ilgili olarak mevduatlara verilen 

faiz, gelirler yukarıya çıkarıldı ve ümit ediyoruz ki, 
enflasyon nispeti indikçe bu söylediğimiz sistem Mer
kez Bankası tarafından belirli bir süre ayar edilecektir. 

Şimdi sorabilirsiniz ve dersiniz ki; «Siz serbest faizi 
öngörüyordunuz, 'nasıl oldu da bir parça kontrollü 
bir sisteme geçtiniz?» 

Bu, tenkit edilmedi, ben kendi kendime sorayım, 
cevabını da vereyim. (ANAP sıralarından alkışlar) As
lında, tabiatıyla sistem, geçtiğimiz yılda serbest değil
di, yani dokuz banka bir araya gelip kendi başlarına, 
aslında bir monopol şeklinde faizleri tespit ediyorlar
dı. Tam serbest bir sistem hiçbir zaman olmadı. 

Biz serbest bir sisteme geçmeyi esas almışızdır, 
bundan vazgeçmiş değiliz, onu açıkça ifade edeyim; 
ama bu geçişe varabilmek için bazı ara kademeler
den geçme mecburiyeti meydana gelmiştir. Bunun da 
sebebi, enflasyonun tahminlerimizin üzerinde bu se
ne yukarıya çıkmasıdır. Enflasyonun yukarıya çık
masından dolayı biz sistemi ilk başta kontrollü bir 
tarzda ele aldık ve bu kontrol belli bir süre devam 
edecektir. Enflasyon aşağıya indikten belli bir süre 
sonra bu işte ve banka sistemini de belli kontrollara 
soktuktan sonra serbest hale getireceğiz. Aslı budur. 

Tabiatıyla kredi faizlerinin fazla yükselmemesi, 
makûl bir seviyede yükselmesi için Gider Vergisinde 
indirme yaptık; ama sebep sadece kredi faizlerinin 
yükselmesi değildir. Aslında Gider Vergisi, yani kre
dilerden alınan vergi, makûl bir vergi değildir. Sistemi 
maalesef çarpıtmaktadır. 

Bunu çok evvelden de azaltmak lazımdı. Bunu 
bu şekilde iki maksatlı olarak yaptığımızı ifade ede
bilirim. Stopaj Vergisinin aşağıya düşürülmesi, mevdu
at faizlerinin daha yukarıya götürülmemesi için ya
pılmıştır ve makûl sebepleri de vardır; ama şunu da 
ifade ederim, bu yollu olan kayıpların bir kısmı sis
temin büyümesinden dolayı, bu sebeplerden dolayı 
tekrar kazanılacaktır. Bir kısmını da sistemden, bu 
kredileri alanların kârlarının belli bir şekilde artma
sından dolayı Kurumlar Vergisi yoluyla almayı dü
şünüyoruz ve tahmin ediyorum, aradaki farkın bir 
kısmı bu şekilde gene onlardan geri alınma yoluna 
gidecektir. 

Bizim bu arada getirdiğimiz birkaç önemli tedbir 
daha var : Esnaf ve sanatkârlar için defter tutma 
mecburiyetini üç misline, 18 milyon liraya yükselt
tik. Bu kararname Cumhurbaşkanlığına imzaya bugün 
sevk edilmiştir. Bu verdiğimiz sözü de süratle yerine 
getirmiş oluyoruz. Aynı şekilde tarım kazançlarında 
da defter tutma mecburiyetini üç misline yükselten, 
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yani 12 milyon liraya yükselten karar da, yine bugün 
Bakanlar Kurulumuzdan sevk edilmiştir. 

Bunlar çiftçimize ve esnafımıza önemli bir kolay
lık olarak, zannediyorum diğer partilerin programla
rında da vardı; ama nasip bize oldu, bundan da fev
kalade memnunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yine bugün Meclise sevk ettiğimiz bir tasarıyla 
da (veya yarın sevkediyoruz, imzalandı) Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinin kalkınmasında, teşvik 
konusunda bazı ilave tedbirler getiriyoruz. Bunlar, 
yüzde yüze kadar yatırım indirimi, yani bir nevi Ku
rumlar Vergisini belli bir süre için almamak, yine 
bu bölgelerdeki çalışanların vergilerini, asgarî geçim 
indirimini yükselterek azaltmak. Bu yetkiler de is
tenmiştir. Bu suretle bu bölgelerde daha fazla yatırım 
yapılmasını veya iyi elemanların oralara gitmesini 
temin edecek birtakım vergi tedbirlerini de beraberinde 
alıyoruz. Bu tedbirleri de Meclisin önüne getirece
ğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yine aynı şekilde kültür ve sanatla ilgili olarak, 
bu telif hakları konusunda muafiyet hadlerini 200 kü
sur bin liradan zannediyorum 900 bin liraya çıkarı
yoruz. Dışarıdan gelen tercüme veya muhtelif eser
ler var, onu da üç misline 1 milyon 800 bin liraya 
çıkartıyoruz. Bununla ilgili kararnameler Cumhurbaş
kanlığına sevk edildi. Bu suretle ilim ve sanat dalın
da çalışanlara da bazı ilave kolaylıklar getirilmiş 
oluyor. 

Müsaade ederseniz, son olarak tüketici konusuna 
geçmek istiyorum. Çünkü burada tüketicinin korun
ması konusu, tekeller konusu epey konuşuldu. 

Şimdi tekel nedir, monopol nedir? İki türlü mo
nopol veya oligopol tabirlerini kullanacağım : 

Bir tanesi, kanunen verilmiş tekeller, yani kanun, 
tütün inhisarı dediğimiz tütün tekelini sadece devlete, 
devletin bir kuruluşuna vermiş. Bu kanunen verilmiş 
tekeldir. 

Bir de, iktisadî olarak tekeller var, yani siz ka
nunen vermediğiniz halde, demin bir arkadaşımızın 
da bahsettiği gibi, tekeller iktisadî olarak meydana 
gelir, kendi aralarında anlaşırlar, iktisadî sisteminiz 
de buna müsaitse, tedbirleriniz yok ise, bu tekeller 
meydana gelir. Fiyat tespit ederler, tüketici bundan 
dolayı sıkıntıya düşer. 

Biz, tekelleri kaldıracağız derken her iki cins te
keli de kaldırmak hedefimizdir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Yoksa yasaklama yoluyla bunlar olmaz. Yani, te
kelleri Türkiye'de sadece kanun zoruyla ortadan kal
dıramayız. 

Bizim alacağımız tedbirler daha ziyade iktisadîdir. 
İktisadî bakımdan bu tekelleri kaldırmanın yollarını 
bulduk ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu tatbi
katı kademe kademe yapacağız. 

Yapacağımız şey şudur : Türkiye'de, bu aynı za
manda sanayi yapısını değiştirmek, sanayi yapısını da
ha sağlam hale getirmenin yoludur. Kademeli bir tarz
da Türk sanayini dış rekabete açacağız. Çünkü enf
lasyonun bugünkü şartlar altında daha da aşağıya in
dirilmesi yolunun son kademesi bu politikanın tat-
bikindedir. Tabiî şu başımıza gelecektir, açıkça ifade 
ediyorum : «Biz bunu yerli yapıyorduk.» Yerli ya
pıyordunuz; ama üç misli fiyatla satıyorsunuz. Eğer 
tüketiciyi düşünüyorsak, bu gibi konularda fevkaladeı 
dikkatli olmamız ve sanayiyi koruma esprisinden vaz
geçmeden, belli bir koruma; ama çok aşırı bir koru
ma değil, zaman içerisinde bunları dış rekabete aç
maktır. Bunu birdenbire değil, tabiatıyla kademeli ola
rak yapacağız. Kademeli olarak ithalat liberasyonu ta
bir ettiğimiz sisteme kademe kademe geçeceğiz. Yasak 
malların ithalatını yavaş yavaş sistemin içerisine ala
cağız. îşte hem döviz meselesini halletmek (döviz ka
raborsasını önlemenin yolları da budur), hem de Tür
kiye'de tüketiciye daha ucuz mal temin etmenin yolu 
da budur. Lüks mallar Türkiye'ye kaçak yollardan 
geliyor. Bundan, kaçak yollardan bazı insanlar istifa
de ediyorlar. Bu malların bir kısmı belli foıüar alı
narak, yani verginin üzerinden belli fonlar alınarak, 
işte bir kısım konut fonu da buralardan çıkacak, Tür
kiye'ye ithalini belli bir program dahilinde yavaş ya
vaş yapacağız. Hem karaborsayı önleyeceğiz, hem hak
sız kazancı önleyeceğiz, hem de ilave bir imkânı, ko
nut gibi sahaya yatırma imkânı bulacağız. Nereden 
alacağız?.. Lüks tüketimden alacağız. Zannediyorum, 
esas halka dönük politikalar bu politikalar olacaktır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Son olarak incirlik Üssü konusuna değinmek isti
yorum. 

Bizden evvelki Hükümet tarafından imzalanmış bir 
anlaşma var; Barış Gücünün Amerika'lılar kısmına 
belli kolaylıklar sağlayan bir anlaşmadır bu. 6 ay uza
tılmış. Bu belli kolaylıklar esas itibariyle belli sayı
da nakliye uçakları, daha ziyade taşıdıkları malzeme
ler, onların yaşamları için lüzumlu maddeler olarak 
biliniyor. Bu malzemeler, büyük nakliye uçaklarıyla, 
bunlar da mahdut sayıda, belli sayıdadır, İncirlik Üs
süne iniyor, odaran da helikopterlerle gemilere götü
rülüyor. Yani, dosdoğru Lübnan'a götürme hususu 
yoktur. Tersi de aynı şekilde; bazen de yaralı olan-
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lar vesaire de insanî maksatlarla taşmıyor. Anlaşma 
NATO ile ilgili değildir; ikili bir anlaşmadır bizim 
bildiğimiz öğrendiğimiz. Bu konunun Türkiye'nin ile
rideki politikasına nasıl tesir edeceğini, neler yapma
mız ieabedeeeğini Önümüzdeki 6 ay içerisinde, anlaş
ma sona ermeden herhalde nazarı itibare alacağız; 
bunu da bilgi olarak Büyük Meclisin ıttılaına arz 
ederim.! 

Muhterem üyeler, bazı arkadaşlarımız bizimle il
gili olarak bazı şeyler söylediler; aslı doğru değil 
tabiî. Biz, «tşçi ücretlerinin enflasyonun altında ol
ması lazımdır» diye hiçbir yerde bir laf söylemedik; 
ne eskiden, ne şimdi. Yani ne 24 Ocak Kararlarından 

' bu tarafa, ne de ondan sonra böyle bir laf benim 
ağzımdan çıkmamıştır. Biz bilakis, bu ücretlerin enf
lasyonun altında olmaması tezini savunduk, pozitif 
bir şeyler alınması tezini savunduk; bunun da, özel
likle vergi indirimlerinin net ücretler üzerinden ya
pılmasını açıkça ifade ettik. Yoksa böyle bir sözü
müz hiçbir yerde olmamıştır. 

Bu Sosyal Sigorta ve Bağ-Kur'da herhangi bir de
ğişiklik yapılmış değil; sadece bağlantısı; Sosyal Gü
venlik Bakanlığında değil, şimdi yeni ismiyle Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanmıştır; o ka
dar. Başka bir değişiklik bahis konusu değildir; yok
sa orada işçi temsilcileri de yerindedir;.: 

Muhterem üyeler, sözlerimin sonuna gelmiş bu
lunuyorum. Eğer cevaplandıraımadığım noktalar varsa, 
bana arkadaşlarımın ileride de sorabileceklerini, bu 
konuları her zaman tartışmaya da hazır olduğumu 
huzurunuzda bir defa daha ifade edeceğim. 

'Biz, bütün partilerimizle iyi bir anlayış içerisinde 
bu yeni dönemin (Hakikaten «yeni dönem» tabirini 
kullanıyorum) hakikî manada bir yeni dönem olması 
için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Calp'ın, sözlerinin başında bir şikâyeti ol
du, bu komisyonlar konusuydu, bir arkadaşımız da 
oradan söyledi galiba, bunun Anayasaya ve Tüzüğe 
aykırı olmadığını zannediyorum. Aslında genç arka
daşlarımız var, bizim partimiz büyük ekseriyeti ile 
genç ve yeni insanlardır. 

ALÎ İHSAN ELGİN '(İçel) — Biz de genciz efen
dim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ça
lışmaya çok hevesleri var. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Bana, devamlı olarak, bizim işimiz yok, bize iş 
verin diye geldiler. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Alkışlıyorlar ya, 
alkışı da iyi yapıyorlar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi komisyonlarda daha aktif görev almalarını ma
zur görün, sizlerde daha tecrübeli kimseler var; on
lara yardımcı olursunuz diye düşünüyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, konuşmam burada 
bitmektedir. Yüce Heyetinize en derin saygılarımı su
nar, Hükümet Programının inşallah hayırlı uğurlu 
olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; İçtüzüğün «Son 
söz milletvekilinindir» hükmü uyarınca, söz isteme 
sırasına göre, bir sayın milletvelkıiline daha söz ve
receğim. 

Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu, buyurun efen
dim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU — (Sivas) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başba
kan Turgut Özal Hükümetinin Pragramı üzerinde 
(kişisel görüşlerimi sunmak için yüksek huzurunuz
dayım. 

Sayın Özal Hükümetinin Programı, genel çizgi
leriyle iki amaç sunmaktadır: Enflasyonla savaşım 
ve serbest piyasa ekonomisi. 

Enflasyonla savaşılacak, serbest piyasa ekonomi
sine geçilecek ve böylece adına «pazar toplumu» de
mek mümkün olan yeni bir toplumsal yapıya ula
şılacak. 

Program, bence enflasyonu âdeta tek boyutlu, so
yut, başlıbaşına nötr bir olaymış gibi almakta ve al
gılamaktadır. Programa göre enflasyon âdeta sadece 
Ikötü olduğu için-kötüdür ve bunun için onunla sa
vaşmak gerekmektedir; oysa sayın milletvekilleri, 
dünyada hiçbir olay ve hiçbir olgu sadece kötü ol
duğu için veya sadece iyi olduğu için kötü veya iyi 
olamaz. 

Bizim gibi, gelişmek ve büyümek zorunda olan, 
adaletle 'bölüşmek zorunda olan ve bütün bunları 
demokrasi içinde yapmak zorunda olan bir toplum
sal yapı ve formasyon içinde, hızlı enflasyon, gelir 
dengesizliğini artırdığı ve geniş halk kitlelerinin eko
nomik güçlerini ve toplumsal prestijlerini hızla ve 
pdk dramatik biçimde erittiği için kötüdür ve böy
le olduğu içindir ki, enflasyon böyle tek başına, bo
yutsuz bir olay gibi algılanamaz ve gelir dengesiz
liklerini giderecek, daha adaletle bölüşümü sağla
yacak, büyümeyi hızlandıracak ve, işsizlikle mücade
le edecek bir iktisat politikaları demeti ve manzu-
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mesi içinde ele alınmak, konulmak, algılanmak ge
rekir. Programın büyük eksikliği bence budur; sos
yal boyutu eksik bir program. 

Program, tıpkı 24 Ocak olayında da olduğu gi
bi, «enflasyonla savaşım konusunda sunduğu yönte
min seçeneksiz, alternatifsiz, tek yöntem olduğunu» 
söylemektedir. Bu, büyük bir yanlıştır ve Program 
tıpkı 24 Ocak ve sonrasında olduğu gibi, bu sava
şımın ağır bedelini, sanki enflasyonun sorumluları 
onlarmış gibi, geniş halk kitlelerine ödetmek iste
mektedir; bu- da yanlıştır. (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, serbest pazar ekonomisi ko
nusuna gelince: Bu, kapitalizmin kendi evrimi için
de ve geçen yüzyılda yaşadığı bir dönem, bir ta
rihsel kesit. Dayandığı bir inanç ve varsayım var o 
zaman. O şu: Ekonomi, dışarıdan herhangi bir mü
dahaleye gerek kalmaksızın kendi iç dinamikleriyle, 
yani aslında bir varsayım olan, bir soyutlamadan 
ibaret olan ekonominin tabiî kanunlarıyla tıkır tıkır 
işleyebilir, düzenlenebilir ve denetlenebilir. 19 uncu 
Yüzyılın somut koşullarına uygun düşen bir soyut
lama, bir varsayım. Hatta o kadar ki, ünlü tarihçi 
Carr'a göre dönemin tarih görüşü de buna pek uy
gun düşmektedir. «Serinkanlı ve güvenli bakış» diye 
özetlenebilecek olan tarih görüşünü Carr şöyle ak
tarıyor: «İnsanlar tarihsel gidişten herhangi bir kay
gı duymamalılar. Çünkü bir gizli el, bir görünmez 
el evrensel uyumu her an sağlar.» 

19 uncu Yüzyılın varsayımında adı, sık sık bir 
edebî terim olarak da geçen bu gizli el, Adam 
Smith'in gizli eli; ama bu varsayım dönemin somut 
koşulları içinde ne kadar kabul görmüş ve idealize 
edilmiş olursa olsun, zamanla kapitalizm kendi yapı
sal bunalımlarını yaşayacak, onun duvarlarına çar
pacak ve bu varsayımlar, bu soyutlamalar ve onla
rın inşa ettiği serbest pazar ekonomileri tahtlarından 
inecek, müdahaleci devlet yapıları ve sosyal demok
rasiler tarihin sahnesine gelecektir. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Günümüzde artık ekonominin doğal yasalarından 
ve Adam Smith'in gizli elinden bahsetmek herhalde 
mümkün değildir; ama sayın miletvekilleri, bazı 
ellerden bahsetmek mümkündür ve gereklidir; tekel
lerin hiç de gizli olmayan açık, somut ve acımasız 
sız ellerinden. 

Bugünün sermayesi rekabetçi niteliğini çoktan 
geride bırakmış ve aşmış; tekelci niteliğe çoktan bü
rünmüştür. Bugün artık yeryüzünde bir dünya eko
nomisi olgusu vardır. Merkez ve çevre ilişkileri ol

guları vardır. Gelişmişlik ve az gelişmişlik olguları 
ve ilişiklileri vardır. Bu gerçekler (karşısında ekonomi
nin doğal yasalarından, serbest pazar ekonomisin
den ve Adam Smith'in ekonomiyi her an düzenle
yecek olan gizli elinden bahsetmek mümkün değil
dir. 

Sayın milletvekilleri, teknolojiyi ve onun maddî 
ürünlerini geç de olsa yakalamak mümkündür; ama 
tarihin yaşanmamış süreçlerinin yaşanabileceğine 
inanmak kanaatimce hayaldir. Neye mal olursa ol
sun, bedelini kimler ve ne pahasına olursa olsun; 
ama enflasyonla mücadele edilsin görüşü doğru de
ğildir, toplumsal değildir. 

Sözlerimin bu noktasında Sayın Hükümete şunu 
içtenlikle hatırlatmakta yarar görmekteyim ki, tarih 
tekerrür etmez. Tarihte olaylar da, olgular da teker
rür ediyor sanılsa da veya öyle görünse de aslında 
biriciktir. 24 Ooak olayında o dönemin son derece 
farklı koşulları ve dengeleri dolayısıyla oluşmuş bu
lunan 24 Ocak uygulamaları için çok farklı neden
lerle ve dengelerle oluşmuş bulunan konsensüsün, 
yani toplumsal rızanın, demokratik rızanın önümüz
deki günlerde, aylarda ve yıllarda •oluşmayabileceği-
ni Hükümet hatırlamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Programın devlet bürokra
sisi karşısındaki tavrını da eleştirmek istiyorum. 

Programın bakanlıklar düzeyindeki yeni düzen
lemeye ilişkin sözleri şöyle başlıyor: «Yıllardır üze
rinde konuşulmaktan öteye geçilmeyen idarî yapı de
şildiği.» Bir sabah uyandığımızda görmüşüz ki, Sa
yın özal Hükümeti bu yapısal değişikliği gerçekleş
tirmiş. Anlaşılan Hükümet Programı teşkilatla ya
pıyı birbirine karıştırıyor. Yapı, benim bildiğim ka
darıyla orta ve uzun vadelerde bir kurumda veya bir 
toplumda çok boyutlu ilişkilerin inşa ettiği karma
şık bir oluşumdur ve böyle olduğu için de, öyle 
bir günde dönüştürülecek bir şey değildir. Yapılan, 
organik bir yeniden düzenlemeden ibarettir. Prog
ram, amaçladığı toplum modeline uygun olarak dev
letin faaliyet alanını ve fonksiyonunu sınırlamak is
temektedir; ama çak derin bir incelikle, Sivil top
lum kurumlan karşısında alabildiğine müdahaleci 
bir devlet; ama sıra piyasaya gelince 19 uncu yüz
yıl devleti. CHP sıralarından alkışlar) Bu anlayışın 
oluşturacağı demokrasiyi doğrusu çok merak ediyo
rum. 

Programdan, bugün Türkiye'de halkla devlet 
bürokrasisi arasında sanki derin çelişkiler ve ayrı
lıklar varmış/ gibi bir izlenim aldığımı söylemek is
terim. Böylesine bir çelişki, bürokrasi ile halik ara-
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sında gerçekten defin sayılabilecek çelişkiler tarihte 
vardı ve tarihsel olarak bu, Türik toplumu için bir 
ölçüde ve bir anlamda doğrudur. 

Sayın milletvekilleri, modern anlamda bürokrasi 
Osmanlı imparatorluğuna Tanzimat sonrası gelmiş 
'bir kurumdur. Klasik Osmanlı yapısı içinde yöneten
ler, aynı zamanda geniş ölçüde üretim araçlarının 
mülkiyetine de sahip oldukları için, âdeta birer sı
nıf gibiydiler. 19 uncu ^Yüzyılın sonunda ve Osman
lı imparatorluğu modern anlamda bürokrasiyi ya
şarken, yönetenlerle üretim araçları arasındaki bu 
ilişki koptu; ama devlet bürokrasisinin ve Osmanlı 
aydınının ve bürokratının Osmanlı toplumu üstün
deki egemenliği ve gücü sürdü gitti, hatta. Cumhu
riyete de sirayet etti. 

Birinci Meşrutiyet meclislerinden, ikinci Meşru
tiyet meclislerine, oradan Birinci Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve oradan Demokrat Parti çoğun
luklu ve ağırlıklı 1950 Meclisine uzayan ve sıçrayan 
çizgilerde hep hâkim renk, antibürokratik tavır
lardı, 

Birinci Meşrutiyet Meclisinin İstanbul Mebusu 
Astarcılar Kethüdası Ahmet Efendi, âdeta Birinci 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ankara Mebusu 
Beynamlı Hoca Mustafa Efendi gibi konuşur bü
rokrasi karşısında. 

1950 Meclisinin bürokrasi karşısındaki tavırlarını 
tutanaklardan okuduğunuzda, özellikle bir Memurin 
Muhakematı Kanunu konusunda 1950 Meclisinin 
tavrını tutanaklardan izlediğinizde, Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Kırşehir Mebusu Sadık 
Beyi dinliyor gibi olursunuz. Bu 1950'li yıllarda da 
sürdü gitti; ama bugün Türkiye'de devlet bürokra
sisi ile ve daha genel bir ifade ile Türk aydın bürok
ratı ile halk arasında derin ve uzlaşmaz çelişkiler 
bulunduğunu sanmak ve söylemek mümkün değil
dir, Türkiye öylesine bir noktaya gelmiştir ki, bu
gün Türk aydın bürokratı kendi halkıyla aynı ateş
ten gömleği paylaşmaktadır. (HP sıralarından alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, Program, Uluslararası ilişki
ler konularında genel birkaç söz dışnıda bir düşün
ce, bir yaklaşım, bir yorum getirmemiştir. Ben bu 
konularda kişisel düşüncelerimi ve temennilerimi sun
mak istiyorum. 

Kuzey Atlantik Andlaşması elbet önemli bir böl
gesel andlaşmadır ve fiilen iki kanadı vardır. Ameri
ka Birleşik Devletleri ve Avrupa. Türkiye, NATO 
ile ilgili sorunlarda ve her konuda gerçek bir Avru
palı olduğunu unutmamalıdır. Amerika bir süper 

devlettir; dünyanın her köşesinde ilişkileri, çıkarları 
ve uzlaşmazlıkları olabilir. Türkiye NATO'nun so-
ruımuluk alanı konusunda bütün bunları dikkatten 
uzak tutmamalı ve duyarlı olmalıdır. Amerika Bir
leşik Devletlerine Sayın Özal Hükümetinden önce 
sağlandığı anlaşılan transit kolaylıkları konusunda 
ben de Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bilgi sunmaya davet edecek idim. Sayın Başbakan sı
kıntılı bir üslupla kısa bir bilgi sundu. Sıkıntısını an
lıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu olayda dramatik 
bir durum var. Bir yanda siyonizmin ve Hıristiyan 
falanjizminin yanında taraf olarak savaşan Ameri
ka'ya kolaylıklar sağlayan bir Türkiye ve öte yanda 
acı yazgılarının kim bilir kaçıncı ve hangi yolculuğu
nu Yunan gemileri ile yapmakta olan Filistinliler, 
evet Yunan gemileriyle. 

Programın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
doğuşu ile ilgili üslubunu pek sevimli ve munis bul
madığımı söylemek zorundayım. Program, «mecbur 
edildikleri için bağımsız oldular» gibi bir üslup kul
lanmıştır., 

Sayın milletvekilleri, bir ulus için, özellikle Türk 
Ulusu için bağımsızlık çaresizliğin sonucu ve ürünü 
olamaz ve böyle algılanamaz. (HP sıralarından alkış
lar). 

Bağımsızlık, biz Türkler için mutlaka ulaşılması 
gereken nihaî bir amaçtır ve en güzel amaçtır ve se-
çeneksiz bir hayat üslubudur. (ANAP ve HP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Unutmayalım ki, Atatürk bağımsızlık konusunda 
«Başka çare yoktu da onun için bağımsız olduk» de
memiş, «Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir» 
demiştir. (ANAP ve HP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar), 

Sayın milletvekilleri; Programın pek haklı ve 
doğru bulmadığım iki tarihsel değerlendirmesini eleş
tirmek istiyorum. 

Program, 24 Ocak öncesi süreci için âdeta bir so
rumlu bulmuştur: 1978-1979 dönemi. Onun dışın
daki dönemler âdeta beraat ettirilmektedirler. Bunun 
taşıdığı ima açıktır. Bu değerlendirme haklı da de
ğildir, doğru da değildir. Tartışma ve savunma im
kânından yoksun kimselere ima yolu ile de olsa ta
rihsel sorumluluklar atfeder görünmek haklı olamaz. 
Kaldı ki, bu değerlendirme somut gerçeklere de pek 
uymamaktadır-

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu, iki dakikanız kal
dı, hatırlatıyorum. 
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MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) 
— Hay hay Sayın Başkanım. 

1978-1979 döneminde bütün dünya bir bunalım 
yaşadı. Bunalımın tek ve başlıca kaynağı petrol de
ğil idi. Bunalım, petrol üreten ülkelerde başladı ve 
sınaî ürünlerdeki maliyet artışları petrol fiyatlarında
ki artışların çok önünde seyrediyordu. 

Programın, «1950 yılından itibaren Türkiye eko
nomisinde dikkate değer gelişmeler kaydedilmiştir» 
biçimindeki cümlesi bana, üslubu aşan bir zihniyeti 
ve yakın tarihimize bakış biçimini sergileyen bir 
önemde görünmektedir. Eğer anladığım gibi ise, şun
ları söylemek istiyorum: 

insanlar, özellikle Hükümet Programı gibi, ciddî 
vesikalarda tarihe elden geldiğince objektif biçimde 
bakmaya mecburdurlar. 1950 olayının büyük ve 
önemli bir olay olduğu doğrudur; ama ondan da 
önemli olan, 1950'ye Türkiye'nin gelebilmiş olması
dır. insafla cevap verilmelidir, Türk ekonomisinde 
dikkate değer gelişmeler 1950 yılından itibaren mi 
kaydedilmiştir? Türkiye 1950'ye nerelerden nasıl gel
miştir? 1950'den önce çok daha büyük çok daha 
önemli ve çok daha dikkate değer tarihsel gelişmele
ri yaşayabildiği içindir ki, Türkiye 1950'ye gelebil
miş, 1950'yi idrak edebilmiştir. Şimdi beğenilmek is
tenmeyen Sümerbanklar, Etibanklar, Toprak Ofisler 
gibi özgün ve ulusal kurumlarla ve mekanizmalarla 
tıpkı güzel bir kumaş dokunur gibi dokunan bağım
sız ulusal bir ekonomidir ki, Türkiye'ye hem ikinci 
Dünya Savaşının dışında kalma, hem demokrasiye 

geçme imkânım vermiştir. (HP ve ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu, zamanınız dolmuş-
tur.| 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) 
— Unutulmasın ki, Osmanlı imparatorluğu Birinci 
Dünya Savaşına Amiral Sucho'nun Karadenizde ih
das ettiği emrivakiler nedeniyle değil, iktisadî bağım
sızlığını yitirmiş olduğu için girmek zorunda kalmış
tı* 

Sayın milletvekilleri, 1950 ile ilgili değerlendir
melerimi hakşinasane olmaya gayret ederek yaptığım 
değerlendirmeleri objektif olmanın bir borcu telakki 
ettim; ama Cumhuriyetin ülkenin ve devletin inşa 
yıllarına ait savunma sadedindeki sözlerim bunu da 
aşar ve bir namus borcudur. Bunu eda etmeye çalış
tım. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

'BAŞKAN — Sayın mllötvekileri, Hükümet 
Programı üzerindeki görüşmeler tamamılanmuştır. 
Gülvenoylamasının Anayasanın 110 ve içtüzüğün 105 
inci maddeleri gereğince görüşmelerin bitiminden bir 
tam gün geçtikten sonra yapılması gerekmektedir. 

Bu nedenle, güven oylaması 24 Aralık 1983 Cu-
maritesi günü yapılacaktır. 

Başbakan Sayın Turgut Özal tarafından okunan 
Bakanlar Kurullu hakkında güven oylaması yapmak 
için 24 Aralık Î983 Cumartesi günü saat 15.00^6 top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. («Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

Kapanma Saati : 23.00 

...<.... >m< 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

11 İNCİ BİRLEŞİM 

22.12.1983 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Başbakan Turgut özal tarafından kurulan 

Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIR
MASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGöRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


