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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Hazar Denizi petrolünün Karadeniz limanlarına ta

şınmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner, 

Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara'nın başkent oluşunun 72 nci yıldönümüne ilişkin 
gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, 

Cevap verdiler. 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün de, köylü ve çiftçi sorunlarına ilişkin, gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

13 Ekim 1995 Cuma günü yapılacak olan, Hükümet Programı üzerindeki görüşmelerde, grup
lar ve Hükümetin konuşma sürelerini iki konuşmacıya kullandırabilmelerine ilişkin Danışma Ku
rulu önerisi kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, Hükümet Programını görüşmek için, 13 Ekim 1995 Cuma günü saat 
13.30'da toplanmak üzere, birleşime 15.52'de son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
TBMM Başkanvekili ve Geçici Başkam 

Abbas İnceayan Kadir Bozkıırt 
Bolu Sinop 

KâtipÜye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

13 .10 .1995 CUMA 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Sevcn'in, İstanbul - Teşvikiye Sağlık Yurdunun satılıp satıl
madığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7449) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.10.1995) • 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, otoyollarda bulunan ücretli geçiş sistemi ağına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7450) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.10.1995) 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Sevcn'in, Ankara - Esenboğa Havaalanı ilave pistine ışıklan
dırma sistemi yapılmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7451) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1995) 

4. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personel ile 
askerlerin yıllık ayakkabı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7452) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.10.1995) 

5. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Bakanlığa bağlı personel ile askerlerin yıllık ayak
kabı ihtiyacına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7453) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 12.10.1995) 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Devlet Hava Meydanları İşletmesince İş Bankası 
nezdinde yasal olmayan bir hesap açtınldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7454) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1995) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

. ' • ; " ' - - • ; . , - • • 

BAŞKAN.- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Birleşimini açıyo
rum. 

Çalışmalarımızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 

Bilmüşahede tespit ettim ki, toplantı yetersayısı vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 

Özel gündem olması hasebiyle, güridemdışı söz verme imkânım olmadı. 
III. - HÜKÜMET PROGRAMI 

7. -Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi 
BAŞKAN - Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun Programı 

üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Görüşmelerde, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer sayın üye 

ile şahısları adına 2 sayın üyeye, Hükümet adına Sayın Başbakan veya tensip edeceği bir sayın ba
kana söz verilecektir, 

Şimdi, Program üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okutacağım; yalnız, Genel Kurula, 
bir hususu duyurmakta fayda görüyorum. 

Her bir grup, kendi konuşma süresini, 2 sayın üyesine kullandırabilir; tabiî, arzu ederse, Hü
kümet, bir saatlik kendi süresini, 2 sayın Hükümet üyesine kullandırabilecektir. 

Gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar, 1'er: saat; sayın üyelerin şahısları adına ya
pacakları konuşmalar, 15'er dakikadır. 

Önce, gruplar adına kimlerin konuşacağının hem sırasını hem isimlerini, sonra da kişisel söz 
talebinde bulunan sayın üyeleri, sırasına göre okutuyorum: 

Hükümet Programı üzerinde söz alartlaf: 

Gruplar: < 
Doğru Yol Partisi Grubu: İhsan Saraçlar,1 Nevzat Ercan. 
Refah Partisi Grubu: Abdlillatif Şener. 
Anavatan Partisi Grubu: Mesut Yılmaz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu: Deniz Baykal. 

Şahıslar: 
1 - Kemal ettin Göktaş. 

' 2-Ali Er. 
3- Mustafa Baş. 
4-Halit Dumankaya. 
5-Azimet Köylüoğlu 
6- Rauf Ertekin. 
7-Lütfü Esengün, 
8-ÖkkeşŞendiller.; 
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9-Recep Kırış. 
10-İbrahim Tez. 
11-Mustafa Dağcı. 
12-İbrahim Halil Çelik. 
13- Hasan Dikici. 
14- Ercan Karakaş. 
15- İbrahim Kumaş. 
16- Sinan Yerlikaya. 
17- Muharrem Şemsek. 
18- Ahmet Cemil Tunç. 
BAŞKAN - Efendim, önce Sayın Saraçlar, mı, Sayın Ercan mı konuşacak? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Ercan... 

BAŞKAN - Sayın Ercan, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Efendim, süreleri aranızda konuştunuz mu? 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Konuştuk. . • 

BAŞKAN - Peki... Demek oluyor ki, yarım saati zatı âliniz... Yoksa, sizden kalanı mı Sayın... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Benden arta kalan süreyi Sayın Saraçlar kullanacaklar. 

BAŞKAN - Tamam efendim. 
Sayın Saraçlar, Sayın Ercan zatı âlinize buyurur ki, benden arta kalan süreyi Sayın Saraçlar 

kullanacak... 
Şimdi, size, 60 dakikalık süre yazıyorum; ki, süreyi sonra durduracağım. 
Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Hükümet Programı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzur
larınızdayım. Yüce Heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz ve değerli vatandaşlarımı
zı, Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Hükümet Programını buradan sunan Sayın Başbakanımız, 51 inci hükümetin, bir hoşgörü ve 
uzlaşma hükümeti olacağını belirtmişlerdir. Hoşgörü ve uzlaşma, bizim demokrasi anlayışımızın 
özündeki temel ilkedir. Sorunlara çözüm aramada bize yol gösteren ilke, ulusal dayanışma ve uz
laşma yaklaşımımızdır. Hoşgörü, uzlaşma ve ortak noktalarda buluşma, demokrasinin erdemidir. 

.Biz, uzlaşmayı geniş tabana oturtmak arzusunu ve kararlılığını, her fırsatta ortaya koymak istiyo
ruz. Büyük millî sorunların, ancak millî birlik ve beraberlikle çözüleceğine yürekten inanıyorum. 

Türk Milleti, tarihin her döneminde, en çetin problemlerini, millî birlik ve beraberlik direnciy
le çözebilmiştir. Bütün açık yürekliliğimle ifade ediyorum ki, millî birlik ve beraberliğimiz, kalkın
mamızın, huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatıdır. Parlamento, yargı organları, hükümet, ka7 

mııoyu, medya, sorumluluk taşıyan her kurum ve herkes, kısacası hepimiz, bir araya gelerek, ulu
sal sorunlar karşısında güçlü bir toplumsal davranış ortaya koymak zorundayız. Herkesi, her kuru
mu kucaklayan demokratik bir davranışı ortaya çıkarmak istiyoruz. Anayasamızda yer alan kuvvet
ler aynlığı prensibi, bir zıtlaşma ve çatışma için değil, tam tersine, büyük millî sorunlar karşısında 
uzlaşma, birbiriyle bütünleşme, ortak hedefe birlikte yürümek için vardır. Çokseslilik, katılımcılık, 
saydamlık, birlik ve beraberliğimizi bozan, zedeleyen değil> onu pekiştiren demokratik bir davra
nış olarak görülmelidir. Geliniz, hoşgörü ve sevgiyle kucaklaşalım; kalkınmamızın, huzurumuzun, 
güvenliğimizin ve refahımızın önündeki engelleri birlikte kaldıralım, esenliğe çıkmış Türkiye'nin 
onuruna hep beraber ortak olalım. 
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Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi, Hükümet Programının genel felsefesini ve konulara 

yaklaşımını desteklemektedir. Bu Parlamentoda temsil edilen her siyasî parti, yüce milletimizin 
eğilimlerini, tercihlerini ifade etmektedir. Türk Milletinin ortak çıkarları, sosyal ve ekonomik refa
hı, huzurlu ve güvenli bir toplum özlemi, itibarlı ve güçlü bir Türkiye, insan haklarına riayetkar, 
ileri, demokratik bir düzen, hepimizin ortak paydalarını teşkil etmektedir. Farklı siyasî tercihler, 
demokratik düzen içerisinde, saygıyla ve hoşgörüyle karşılanmalıdır; ancak, 51 inci hükümet ola
rak, mevcudiyetimizi ortak paydalara dayandırırken, hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğimiz temel il
kemizin, ülkenin bölünmez bütünlüğü, üniter devlet yapımız ve vatandaşlarımızın birlik ve bera
berliği olduğunu belirtmek isterim. 

Türkiye Devleti, üniter bir devlettir; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Devletin di
li, bayrağı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik hakları, her türlü tartışmanın 
üzerinde ve dışındadır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bugün, insan hak ve hürriyetlerinin öne çıktığı bir çağdayız. Üç hürriyetin yaşamsal olduğu 
görüşündeyiz; düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs hürriyeti. Sağlam bir siyasal 
rejim, bu üç hürriyete dayanmak zorundadır. Çağdaş rejimler, devletin niteliklerini bozmadan, bu 
üç hürriyeti bağdaştıran rejimlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, reddimiras yapmıyoruz, yaptıklarımıza sahip çıkıyo
ruz. 49 uncu ve 50 nci Hükümetler, halka hizmet alanında, başarılı bir icraat sergilemişlerdir. Hü
kümet Programında, buna, ayrıntılı olarak değinildiği cihetle konuyu ele almak istemiyorum. 

Hükümetin aldığı 5 Nisan kararlarıyla ilgili olarak, çok özet bilgi aktarmak istiyorum. Hiç şüp
he yok ki, 5 Nisan kararları, umut verici gelişmelere ve inançlı uygulamalara sahne olmaktadır. 5 
Nisan kararlarıyla, toplumun her kesimi, belirli ölçüde fedakârlık göstermiştir. Nitekim, memur 
maaş artışları sınırlı tutulmuş, yüksek gelir gruplarından yaklaşık 90 trilyon lira ek vergi alınmış ve 
tarımsal destekleme alımları sınırlandırılmıştır. Böylece, istikrar paketinin yükü, toplum kesimleri 
arasında, oldukça eşit dağıtılmaya çalışılmıştır. 

Hükümetimizin aldığı 5 Nisan kararları başarılı olmuştur. Bütün göstergeler bunu teyit etmek
tedir; ancak, varılan hassas dengeleri bozmak doğru olmaz. 

Ekonomi, artık istikrara kavuşmuştur. Ekonominin nabzını tutan göstergeler bunu açıkça gös
termektedir. Bütçe dengelerimiz, döviz rezervlerimiz, dış ödemeler dengemiz ve kapasite kullanı
mındaki artış, ekonominin, gerek üretim ve dışticaret gerekse kamu açıkları, döviz rezervleri, ban-' 

; ka mevduatları bakımından gayet sağlıklı bir yapıya ve düzeye ulaştığını göstermektedir. 

Duruma bir göz atacak olursak, iç ve dış dengede sürdürülemez boyutlara ulaşan açıklar, bu 
kararlarla daraltılarak, ekonomik dengeler yeniden tesis edilme aşamasına gelmiştir. 

1993 yılında 6,4 milyar dolar açık veren cari işlemler dengesi, 1994 yılında 3 milyar dolar ci
varında fazla verir hale gelmiştir. 1994 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 52'lerden 
yüzde 78'lerc yükselmiş ve dışticaret açığı 14,1 milyar dolardan 5,2 milyar dolara gerilemiştir. 

1988 yılından beri sürekli artan kamu açıkları, ilk kez 1994 yılında daraltılmıştır. 1993 yılın
da yüzde 12 olan kamu açıklarının gayri safî millî hâsılaya oranı, 1994 yılında yüzde 8'e düşürül
müştür. Kamu açıklarının hızla düşürülmesi amacıyla alınan tedbirler sonucunda, 1993 yılında yüz
de 6,7 olan bütçe açığının gayri safî millî hâsılaya oranı, 1994 yılında yüzde 3,8'e indirilmiş ve fa-
izdışı bütçe fazlası verilmiştir. 

Merkez Bankası döviz rezervleri, bugün, 15 milyar doları aşmış bulunmaktadır. Bu, gerçekten 
cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanmaktadır. 
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1995 yılının ikinci çeyreğinde, gerek üretimde gerekse kapasite kullanımında gözlenen artış

lar, ekonominin, tekrar büyüme sürecine girdiğini göstermektedir. Nitekim, 1995 yılının ikinci çey
reğinde gayri safî yurtiçi hâsıla yüzde 13,5 oranında artmıştır. 

İhracattaki artış, bir önceki yıla göre yüzde 30'lara çıkmıştır ve bu eğilim devam etmektedir. 
İhracatın, yıl sonunda 21 milyar doları aşması beklenmektedir. Ekonomideki canlanmanın etkisiy
le, ithalat da artış sürecine girmiş bulunmaktadır. 

1994 yılı ocak-eylül döneminde yüzde 102,5 olan toptan eşya fiyatları artış hızı, 1995 yılında 
-aynı dönem için- yüzde 45,5'e gerilemiştir. 

Ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde, dolayısıyla kamu açıklarında azalma sağla
mak amacına yönelik olarak hazırlanan Özelleştirme Kanunu, Anayasa Mahkemesinden döndük
ten sonra, tüm engellemeler aşılarak yürürlüğe konulmuştur. 

Yüce Meclisimizin de yakından bildiği gibi, büyük güçlüklerle çıkardığımız bu kanunla, özel
leştirme uygulamalarını yürütmek üzere, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığı kurulmuş ve Özelleştirme Fonu oluşturulmuştur. 

Özelleştirme uygulamalarında uyulacak ilkeler, özelleştirme yöntemleri, özelleştirme sonucu 
işsiz kalabilecek olanlara sağlanacak malî ve sosyal haklar, değer tespiti ve ihale yöntemleri belir
lenmiştir. 

Yıllardır üzerinde uğraşılan yap-işlet-devret modelini sağlam bir hukukî tabana oturtmak ve 
böylece, 30 milyar doların üzerinde bir proje paketini, bütçedışı imkânlarla, özel kesim eliyle ger
çekleştirebilmek amacıyla, gerekli olan mevzuat düzenlemeleri, 1994 yılı itibariyle tamamlanmış 
ve yürürlüğe girmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 5 Nisan kararlarıyla, tarımsal destekleme politikalarının yeniden bir 
düzene oturtulması amacıyla, ürün fiyat desteklemelerinden vazgeçilerek, dünya fiyatlarının sağla
dığı refahın çiftçiye aktarılmasına imkân veren bir politika izlenmesine başlanmıştır. Bizim getir
diğimiz sistem, bunu önlemiş; fiyat desteklemeleri yerine, girdilere sübvansiyon veren bir uygula
mayla, ödemelerin doğrudan çiftçilere yapılması başlatılmıştır. Tarımsal ürünlerin borsalarda işlem 
görmesini teşvik amacıyla, borsalarda yapılan işlemlerin daha düşük oranlarda vergilendirilmesine 
başlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, 50 nci Hükümetin terörle mücadele konusunda yaptığı başarılı çalışmala
rı, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, gururla kaydediyoruz. Mehmetçiklerimiz, kadm-erkek, yaşlı-
çocuk demeden, yıllarca, insanlarımızı acımasızca katleden terör örgütü PKK ve bu örgütün alda
tılmış militanlarına karşı mücadele veriyorlar. Büyük Atatürk'ün dediği gibi, Silahlı Kuvvetlerimiz, 
Türk millî birliğinin, kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olarak 
görev başındalar. Birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmiş Türk Milleti, Mehmetçiğine her za
man sahip çıkmış, bağrına basmıştır; onlarla övünüyor, onlarla gurur duyuyoruz. 

Türkiye'nin, terör konusunda ne tür bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu ve bugün varılan 
noktayı belirlememiz gerekir. Bölücü terör örgütü, 1984 yılı başından itibaren, aynı soydan gelen 
ve tarih boyunca birlikte yaşadığımız doğu ve güneydoğudaki birkısım vatandaşlarımızın, farklı bir 
dil ve kültüre sahip ayrı bir ırk olduğunu, topraklarının işgal altında tutulduğunu ve haklarının gasp 
edildiğini iddia ederek, ortaya çıkmıştır. 

Örgüt, Kürt kökenli diye tanımladığı vatandaşlarımızın, sözde, bu durumdan kurtarılması 
amacıyla, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 22 ili kapsayan ve kendilerince, 
sözde "Kuzey Kürdistan". olarak adlandırılan bölgede, bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefle
yerek, terör eylemlerine başlamıştır. 
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1978-1984 yılları arasında kadrolaşma çalışmalarını tamamlayan bu kanlı örgüt, 15 Ağustos 

1984 tarihinden itibaren, Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla, silahlı propaganda dönemine fiilen geç
miştir. 

1986 ve 1990 yıllarında, kendini iki kez tasfiye aşamasına getirilen örgüt, birincisinde, sıkıyö
netimden olağan uygulamasına geçilmesinin yarattığı yönetim boşluğu ve siyasî kararsızlık, ikin
cisinde ise, Körfez krizi ve Kuzey Irak'ta meydana gelen büyük göçün yarattığı ortam nedeniyle, 
her iki tasfiye sürecinden de kurtulmayı başarmıştır. 

1991 yılına, yeniden yapılanma ve inşa hedeflerini belirleyerek giren örgüt, aynı yıl katılımla
rın da fazla olması sonucu, 1992 yılı Nevruzundan itibaren, yaygın kitlesel eylemlerle, ülkemizin 
bütünlüğünü tehdit eder hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 50 nci Hükümetin göreve başladığı 24 Haziran 1993 tarihinde, ülkemi
zin terör hareketleri karşısında bulunduğu noktayı şöyle özetlemek mümkün: PKK bölücü terör ör
gütü, 1993 Haziranında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin 22 ilinde, özellikle kırsal ke
simde, yer yer önemli eylemler yapabilecek bir güce erişmiş bulunmaktaydı. Yerleşim birimlerimi
zin büyük bir kısmında halkımız, hava karardıktan sonra evlerinden dışarıya çıkamamaktaydı. Es
naf, dükkânını açamamaktaydı. Bu bölgelerimizde yollar, zaman zaman teröristlerce kesiliyordu. 
Köy ve mezralarda eğitim ve öğretim büyük ölçüde sekteye uğramıştı. Okullar, sağlık ocaklan, iş 
makineleri teröristlerce yakılıp yıkılıyordu. Yüzlerce öğretmen, devlet memuru ve imam, bu kanlı 
örgütün üyeleri tarafından katlediliyordu. Teröristlerin baskısıyla halk, camilerde, normal ibadetle
rini bile yapamaz hale gelmişti. 

PKK bölücü terör örgütü, yurtdışında, başta, bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere, tamamı asılsız 
senaryolara dayanarak, Türkiye aleyhinde yaptığı propagandalarla, kısmen de olsa, kendi lehinde 
oluştururabildiği kamuoyu desteğiyle, bu ülkelerden maddî ve manevî destek sağlayabiliyordu. 

PKK terör örgütü, etkin önlemler alınamaması sonucu, militan sayısını da artırmıştı; yurtdışı 
örgütlenmesini geliştirmişti; Kuzey Irak'ta üs ve barınaklarını çoğaltmıştı; uluslararası kamuoyun
da, kendi lehine, önemli gelişmeler sağlamıştı. 

Bizim göreve başladığımız tarihe kadar geçen dokuz yıllık sürenin terör bilançosu ise şöyle 
idi: Toplam 7 078 terör olayında, 1 675 güvenlik görevlimiz şehit edilmiş, 2 205 masum vatanda
şımız katledilmiş; buna karşılık, 4 533'ü ölü, toplam 6 083 terörist, etkisiz hale getirilmişti. 

Değerli arkadaşlarım, 50 nci Hükümet olarak, görev alır almaz, ülkemizin ve milletimizin bö
lünmez bütünlüğünden taviz vermeyeceğimizi ve halkımızın can, namus ve mal güvenliğini mut
laka sağlayacağımızı ifade ettik. Bin yıldır birlikte yaşayan halkımızı karşı karşıya getirerek, birlik 
ve beraberliğimizi bozmayı ve devletimizin, çağdaş ve büyük devlet olma yolunda yapmakta oldu
ğu dev hamleleri hedef alan bazı komşularımız ve hatta bazı Avrupa ülkeleri tarafından destekle
nen PKK bölücü terör örgütünün faaliyetlerini, ülkemizin birinci öncelikli sorunu olarak gördük; 
gerekli çalışmaları hemen başlattık. 

Hükümetimiz, iktidara geldiğinde, bu ürkütücü terör tablosu karşısında, terörle mücadele an
layışında ve konseptinde önemli değişiklikler yapmıştır. Hükümetimizin aldığı önlemler şunlardır: 

Hükümetimizde oluşan terörle mücadele kararlılığı, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları
na, hizmet birimlerine ve halkımıza yansıtılmıştır. 

Terör örgütüyle işbirliği halinde olan parti, dernek, basın-yayın organları ve diğer kuruluşlar
la, yasal ve demokratik kurallar çerçevesinde mücadele başlatılmıştır. 

Örgütün iç ve dış finans kaynaklarına yönelik operasyonlar, daha etkili ve sürekli hale getiril
miştir. 
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Uluslararası girişimlerimize destekli olarak yürüttüğümüz uyuşturucu madde operasyonlarıy

la, gerçek kimliği bir uyuşturucu çetesi diye tanımlanabilecek olan örgütün, en büyük gelir kayna
ğına ağır darbeler indirilmiştir. 

Güvenlik güçlerinin terörle mücadele kavramı, değişen şartlara göre yeniden gözden geçiril
miş ve alan hâkimiyeti konsepti getirilmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kaynakları da, gerektiği kadar bu alana kaydırılmıştır. 
Güvenlik güçlerimizin, terörle mücadelede ihtiyaç duyduğu zırhlı araçlar, silahlı helikopterler, ge
ce görüş cihazları, çelikyelekler, otomatik silahlar, dağ ve kış teçhizatı, uygun ve etkili mühimmat 
ve modern haberleşme cihazları tedarik edilmek suretiyle, güvenlik güçlerimizin etkinliği arttırıl
mıştır. 

Terörle mücadelenin koordinasyonunu sağlayacak mekanizmalar kurularak faaliyete geçiril
miştir. 

Yöre halkına örgütün gerçek yüzü anlatılarak, halk aydınlatılmıştır. 
Yurtdışında ise, Avrupa ülkeleriyle yapılan temaslarla, örgütün, dernek ve kuruluşları kapattı

rılmış ve faaliyetleri büyük çapta yasaklanarak, kontrol altına alınmıştır. 
Komşu ülkelerle ikili görüşmeler yapılarak, eşkıyanın hareket alanı daraltılmıştır. 
Uluslararasr kuruluşlarca, PKK'nm bölücü bir terör örgütü olduğu kabul ve ilan edilmiştir. 

Yurtdışında, teröristlerin, görüldüğü ve bulunduğu her nokta ve yerde ezilmesi ve yok edilme
si maksadıyla sınır ötesi kara ve hava harekâtları, gerektiğinde, en geniş boyutlarıyla icra edilmiş
tir. 

Yurtiçinde, tüm bölgelerimizde, devletin mutlak hâkimiyeti ve otoritesi tesis edilmiş ve sosyal 
hayatın, tekrar normal koşullara dönmesi sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 50 nci Hükümet olarak görev yaptığımız süre içerisinde, demokrasi ve 
hukuk kuralları çerçevesinde aldığımız etkili tedbirler sonucu, bugün ulaşılan durumu şöyle özet
leyebilirim: PKK terör örgütü, daha önce yoğun olarak faaliyette bulunduğu tüm alanlarda eylem 
icra edebilme yeteneğini büyük ölçüde kaybetmiştir; güvenlik güçlerinin takibinden kurtarabildiği 
geri kalan silahlı terörist gücünü, kendisi için daha emniyetli gördüğü, başta Kuzey Irak olmak üze
re, yurtdışındaki bölgelere kaydırmıştır. Bölge halkı üzerindeki etkinliğini büyük ölçüde kaybet
miştir. Daha önce siyasî çözüm şeklinde ifade ettiği isteklerinden dönüş yaparak, bu defa, demok
ratik çözüm adı altında taleplere başvurmuştur. Silah, mühimmat ve malî kaynakları önemli ölçü
de kısıtlanmıştır. 

Aldığımız etkin önlemler ve kararlılığımız sonucunda, güvenlik güçlerimizin, silah, teçhizat 
ve malzeme yönünden etkin hale getirilmesi ve buna bağlı olarak bilgi, tecrübe ve eğitim seviyele
rinin artırılmasıyla, gece ve kış şartları dahil, her türlü ortamda etkin harekât yapabilecek seviyeye 
gelinmiştir. Halkımıza ve örgüt tarafından kandırılarak dağa çıkarılan masum gençlerimize, terör
le mücadeledeki haklılığımız ve gerçeği vurgulayarak yaptığımız çağrılar sonucunda, örgütün elin
den kurtulabilen çok sayıda gencimiz, devletin adaletine sığınmıştır. 

Örgütün iç ve dış finans kaynakları büyük ölçüde kurutulmuştur. Büyük ölçüde militan kaybı
na uğrayan örgüt, istediği ölçüde eleman temin edememekte ve lider kadrolarında meydana gelen 
kayıplar, dağılma noktasına, PKK terör örgütünü, hızla yakınlaştırmaktadır. Giderek artan oranda 
örgüt militanı, güvenlik güçlerine teslim olmaktadır. 15 Ağustos 1984'ten 24 Haziran 1993'e kadar 
geçen 107 aylık sürede toplam 536 terörist teslim olmuşken, Hükümetimizin görev süresi içinde 
812 terörist teslim olmuştur. Bu rakam dahi, elde edilen başarının en anlamlı göstergesidir. 
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Terörle mücadelenin bu yönüne paralel olarak, 50 nci Hükümet zamanında, Kasım 1994'te, te

rör olayları nedeniyle mağdur olan ve göç etmek zorunda kalan yurttaşlarımız için bir gönüllü is
kân projesi hazırlanmıştır. Yine, köylerinden ayrılmak zorunda kalan 12 bin aileyi kapsayan proje, 
bu kitlenin kırsal ve kentsel iskânını gönüllülük esasına dayandırmıştır. İster kırsal ister kentsel is
kânda, ailelere, konut ve istihdam olanakları sağlanacaktır. Bu amaçla, Avrupa Konseyi İskân Fo
nundan 252 milyon dolarlık kredi talebinde bulunulmuştur. Hükümetin elinde, bu projeden ayrı 
olarak, herhangi bir isim altında bir başka projenin olmadığını da burada açıklıkla ifade etmek is
tiyorum. 

Ayrıca, Hükümetimizin, bölgeye, yurtiçinden ya da yurtdışından herhangi bir kitlenin kaydı
rılması girişiminin de söz konusu bulunmadığını ayrıca belirtmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, biz, terörle mücadelede uyguladığımız yöntemlerle ve gösterdiği
miz kararlılıkla, Türk Milleti olarak, dünyaya, terör konusunda şu mesajları vermeye çalıştık: Tok
yo metrosunda masum halka karşı zehirli gazın kullanılması, Oklahoma'da büyük bir binanın tah
rip edilerek 100'den fazla masum insanın öldürülmesi gibi terör olayları bize göstermiştir ki, terö
rün amacı, ne demokrasiyi geliştirmek ne de insan haklarını savunmaktır; terörün amacı, demokra
siyi yıkmak, ülkeyi bölmek ve parçalamaktır; insan haklarını ayaklar altına almaktır; rejimi çalış
maz hale getirmektir. Bizim karşımızda da bugün, böyle bir problem vardır. Terör, uluslararasıdır 
ve bütün insanlığın ortak problemidir; bu nedenle, terörle mücadeleyi, silah taşıyan son terörist de 
etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme kararında olan Hükümetimizi destekliyoruz. Bu mücade
leyi, büyük bir özveriyle sürdüren kahraman silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizle de gu
rur duyuyoruz. 

Türkiye, bölgede birlik ve bütünlüğüne zarar verecek, bekasını tehlikeye sokacak hiçbir oldu
bittiye göz yumamaz ve yummayacaktır. Yıkıcı ve bölücü şer mihrakların, aziz yurdumuzu kana 
bulamalarına asla müsaade etmeyeceğimizi, demokrasi ve hukuk kuralları içerisinde kalınarak her 
türlü tedbiri almaya devam edeceğimizi açıklıkla bir defa daha belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şöyle geriye dönüp yakın geçmişi bir gözden geçirelim ve 
bazı bilinen gerçeklerin altını bir kez daha birlikte çizelim. 

Biraz önce ayrıntılarıyla açıkladım; yıllardır ülkenin baş belası haline gelmiş terörün üzerine, 
ilk kez Hükümetimiz döneminde ciddî şekilde gidilmiş; ülkeyi yakmak isteyen, bölmek isteyen te
rör, büyük ölçüde sindirilmiştir. 

5 Nisan kararlarıyla, ilk kez, ülkedeki ekonomik yangının üzerine cesaretle ve bilinçli olarak 
gidilmiş, olumlu sonuçları bir bir alınmaya ve ekonomide altüst olmuş dengeler yeniden rayına 
oturtulmaya başlanmıştır. 

Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği, uzun yıllardan beri süren hayal olmaktan çıkmıştır. As-
ya'daki Türk cumhuriyetlerle kucaklaşılmış, bölgemizde her geçen gün sosyo-kültürel ve ekonomik 
açıdan en saygın devletlerden birisi olma yolunda adımlar atılmıştır.Türkiye, içeride ve dışarıda si
yasal ve kültürel alanlarda süratle itibar kazanırken, karşılaştığımız muhalefete akıl erdirmek ger
çekten güçtür. 

Konuşmamın bu bölümünde, sizlere, bir konuşmadan bir pasaj aktarmak istiyorum; aynen 
şöyle: "Muhalefet partileri bizi hiçbir zaman beğenmeyeceklerdir; çünkü, bizi beğendikleri anda, • 
kendi varlıklarını inkâr ederler. Onların vazifesi, bizi beğenmemektir, bizi tenkit etmektir; ama, 
eğer biz onlara kulak asarsak, onların dedikleri şeylere takılıp kalırsak, başarılı olmamız mümkün 
değildir." Bu konuşma, 13 Temmuz 1991 tarihinde yapılmıştır. Bu sözlerin sahibi, o günkü Başba
kan, şimdiki Anamuhalefet Lideri Sayın Mesut Yılmaz'dır. 
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Biz, bugün, muhalefete, geliniz, hoşgörüyle kucaklaşalım, Türkiye'nin onuruna hep beraber 

ortak olalım derken; Sayın Yılmaz, dün, muhalefete, onlara kulak asarsak başarılı olmamız müm
kün olmaz diyebiliyor. İşte, bu, iki parti arasındaki , iktidar-muhalefet arasındaki en çarpıcı ve 
önemli bir farktır. 

Biz, muhalefet her konuda bizimle beraber olsun demiyoruz; ama, hiç olmazsa, ülkenin en 
önemli sorunları söz konusu iken, kendimizi değil, vatanı, milleti, gelin, beraberce düşünelim di
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Hatırlayacaksınız; ülkemizin en 
başta gelen sorunu terör belasına karşı giriştiğimiz kararlı ve cesur mücadeleye en sert tepkiler, yi
ne birkısım muhalefet sıralarından ve birkısım siyasî parti liderlerinden gelmişti. Uzun yılların ih
malleri sonucu alevlenen terör belasına karşı giriştiğimiz bilinçli ve kararlı mücadeleye, bakınız, o 
tarihlerde Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Yılmaz nasıl tepkiler gösteriyor. İşte, 1993 
senesindeki gazetelerden başlıklar: "Terörle mücadele bilinçsiz", "Bu kafayla terörü önleyemez
ler", "Terörün sorumlusu koalisyondur", "Çiller, terörü çözemez." 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Çözdü mü yani... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bu açıklamalar, terörü önlemeye çalışan devlete engel olma

ya, âdeta teröristi cesaretlendirmeye ve teşvik etmeye yönelik değil midir! Sadece muhalefet et
mek, Hükümeti yıpratmak amacıyla bu ülkenin bu en önemli millî meselesi karşısında ortaya ko
nulan bu tavır ve davranışlar nasıl affedilebilir. 

. İktidara geldiğimizde, yılların politik ihtirasları, hatalar, ülkemizde ekonomiyi çökme nokta
sına getirmişti. Yanlış politikalar sonucu, KİT'ler arpalık olarak kullanılmış, işçi ve memur arasın
daki dengeler altüst olmuş, ithalat ve ihracatta bir kara düzen... Borçlanmada, borç ödemede, tüm 
dengeler altüst edilmişti. 

5 Nisan kararlarını, politik geleceğimizi ülkemizin geleceğine feda ederek aldığımızı herkes 
biliyor. Daha önce yıllarca kemer sıkma politikalarıyla kısmen dengeyi sağlamaya çalışan hükü
metlerin yerine, toplumumuzun canını acıtacağımızı ve politik geleceğimizi feda edeceğimizi bile 
bile, sert ve köklü tedbirler almaktan çekinmedik. Biz, bugünkü ve yarınki politik çıkarlarımızın 
değil; ülkemizin geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin çıkarları peşindeydik ve öyle olmaya da bun
dan böyle devam edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, nasıl ki "bu Hükümet ve bu Başbakan, terörde muvaffak olamaz, ba
şarılı olamaz" denildiyse, "bu Hükümet, özelleştirme de yapamaz" denilmişti. 

BAŞKAN - Sayın Ercan, 30 dakikayı doldurduk efendim. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Peki, teşekkür ederim. 
Bu Hükümet yapamaz da, siz; neden, onca yıl iktidarda bulunduğunuz süre içerisinde yapma

dınız; bunu sormak bizim hakkımızdır. Üstelik, kamuoyunda ve medyada arpalık olarak nitelenen 
kurumlar kurdunuz ve sadece parti çıkarlarını korumak ve iktidarı elinizden kaçırmamak için, bu 
milletin tüyü bitmedik yetimlerinin haklarını, yüzlerce, binlerce partilinize peşkeş çektiniz. Şimdi 
de, her türlü gayreti bilinçli bir şekilde göstermeye çalışan bu Hükümete "özelleştirme yapamaz" 
diyor, yapılmak istenene engel olmaya çalışıyorsunuz; onları söylemiştik. 

Muhalefetin bu tavrının en son örneğini, şu günlerde yaşadığımız işçi sorunlarında da maale
sef yaşıyor ve görüyoruz. Kamuda çalışan 600 bin işçinin, 1,5 milyon memurdan daha fazla ücret 
aldığını; bu dengelerin yeniden kurulamamasının, ülkenin geleceği için de büyük tehlikeler oluştu
racağını; bu ülkede yaşayan ve aklı başında herkes biliyor, söylüyor; ama, birileri bunu anlamak is
temiyor. Birileri, bunları, böyle, bilmek istemiyor;.bunları, böyle, bu şekilde söylemek istemiyor. 
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Ancak, muhalefetin büyük bir kesimi "işçi ne istiyorsa ver" diyor, işçiyi tahrik ediyor, devletine ve 
ülkesine karşı kışkırtıyor. Onların maksadı, işçiyi mutlu etmek arzusundan çok, oy desteğini kopar
mak değil midir! Bu ülkenin geleceği, bu milletin menfaatları, politik hesaplar uğruna tehlikeye 
atılmıyor mu; ancak, hiçbir politik hesap, hiçbir gerekçe, bizi, bu ülkeye hizmetten alıkoyamaya-
caktır. Bizim için herkes, teker teker her vatandaşımız birdir; çiftçi, memur, işçi, esnaf, emekli, 
hepsine karşı sorumluluğumuz var. 

Yeri gelmişken, şimdi, son günlerin en güncel konusu olan bu konuyla ilgili olarak, görüşleri
mizi, biraz ayrıntılı olarak ortaya koymak istiyorum. Artık herkes biliyor, Türkiye'de, ücretli ke
simler arasında kendi içinde büyük bir ücret dengesizliği mevcuttur. Geçmişte uygulanmış kamu 
ücret politikalarındaki hatalar nedeniyle, ücretlilerarası gelir dağılımı öylesine bozulmuştur ki, bu 
durum, insanların adalet duygusunu zedelemekte, gelir çekişmesini artırmakta, en yüksek geliri 
alan işçi dahi halinden memnun olmamaktadır. Ücretlerin belirlenmesinde verimlilik, kıdem ve li
yakat gibi ölçüler kullanılmamakta, iş tanım ve değerlendirmelerine dayanılmamaktadır. 

1988 sonrasında ücretlerde büyük artışlar yaşanmıştır. 1994 yılında yaşanan ekonomik sıkın
tılarda bile, ücretlerin reel düzeyi, 1989 ve 1990 yıllarına göre negatife dönmemiştir. 1990-1994 
döneminde özel sektör işçisinin reel maliyeti yüzde 50, asgarî ücret yüzde 18, memur maliyeti yüz
de 2 artmıştır. Buna karşılık, kamu işçisinin reel maliyetindeki artış yüzde 104 olmuştur. Bu neden
le, 1995 yılında, memurlar ile asgarî ücretlilerin durumunu iyileştirmeye öncelik verilmiştir, insa
nî ve doğal olan bu tercihle, asgarî ücretli ve memur aleyhine bozulmuş ücret dengesizliği azaltıl
ması hedeflenmiştir. Sosyal açıdan, sürdürülebilir bir gelişmeyi sağlamak için başka bir seçenek de 
yoktur; çünkü, 1994 yılında konsonsolide bütçeden maaş alan 1 milyon 542 bin memurun devlete 
yıllık maliyeti 227 trilyon TL iken, memurların ancak yüzde 40'ı kadar olan 600 bin kamu işçisi
nin maliyeti 235 trilyon TL olmuştur. 

Aynı yılda, bir kamu işçisinin devlete ortalama aylık maliyeti 32,5 milyon TL iken, bir devlet 
memurunun maliyeti 12,3 milyon TL, asgarî ücretlinin aylık maliyetiyse 5,1 milyon TL olarak ger
çekleşmiştir. 

Net ele geçen ücret açısından karşılaştırıldığında, 1994 yılı ortalama işçi ücretinin, memur ay
lığının 2,8 katma, net asgarî ücretin de 7,2 katına ulaştığı görülmektedir. 

1994 sonu itibariyle, memur statüsünde olan bir genel müdürün aylık net maaşı 18,5 milyon 
TL iken, işçi statüsünde olan şoförünün net ücreti 21 milyon TL'dir. 

Aynı tarihte, işçi statüsünde çalışan bir bekçinin aylık net ücreti 15,1 milyon TL iken, aynı kı
deme sahip memur statüsündeki bekçinin net maaşı 4 milyon TL olmuştur. Bunları görmezlikten 
gelemezsiniz muhterem milletvekilleri. 

Öncelik asgarî ücretlilere ve memurlara verilmekle birlikte, toplusözleşme görüşmeleri devam 
eden kamu işçileri için devletin bütün imkânları zorlanmaktadır. Ancak, kamu işçisinin ortalama 
net aylığı, sona eren sözleşmelere göre 20 milyon lira iken, bu zorlamanın, kamu dengelerini altüst 
edecek boyutlarda olamayacağı açıktır; çünkü, 1988-1994 döneminde, kamu işçilerinin ortalama 
reel ücretleri 3,8 katına çıkmıştır. Reel ücretlerde, 1989 ve 1991 yıllarında yüzde 98,2 ve yüzde 
71,6 gibi çok yüksek oranlı artışlar görülmüştür. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Ercan... Lütfeder misiniz... Sayın Saraçlar da konuşacak. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Tabiî, bu süreye sığdırmak oldukça güç; ben, zorunlu olarak 

bazı bölümleri atlayacağım. 
Biz diyoruz ki, tüm kesimler bizden hizmet bekliyor. Memurlar, işçi emeklileri, Bağ-Kur'lu-

lar, memur emeklileri aylıklarına zam bekliyor. Tarım kesimi, esnaf, küçük sanayici bizden kredi 
bekliyor. Bütün kesimleri elimizin tersiyle itip, devletin bütün kaynaklarını bir kesime, 600 bin iş
çiye nasıl aktaracağız... 
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İşçilerimiz, bizim başımızın tacı, onları daha iyi hayat şartlarına ulaştırmamız boynumuzun 

borcu; ancak, işçi kardeşlerimizin bizi anlamalarını, tahriklere kapılmadan bize yardımcı olmaları
nı bekliyoruz. Aynı tavrı, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, muhalefetteki arkadaşlarımızdan da 
bekliyoruz. Bu konuda, herkesi, sorumlu bir muhalefet örneği sergilemeye çağırıyorum. Sorumlu 
bir muhalefet, politik çıkarlardan önce ülke çıkarlarını gözetmelidir. Bu ülkeyi, bu yatanı ve bu mil
leti, her türlü kişisel ve politik çıkarlarımızın çok üzerinde tutuyoruz. Tüm çabamız, daha büyük, 
daha güçlü, daha güzel bir Türkiye kurabilmek içindir. Ne olursa olsun karşı çıkmayalım diyerek, 
bu ülkenin geleceği için, barış, huzur ve refaha ulaşması için atılmış adımların önünü kesmek, ne 
kendilerine ne de ülkeye, yarar sağlamaz. 

Değerli milletvekilleri, benden sonra muhalefet partilerimizin değerli sözcüleri konuşacaklar. 
Elbette ki eleştirileri olacak; ancak, bu eleştiriler, haklı olmalı, objektif olmalı ve yapıcı olmalıdır. 
Türkiye'de artık, yalnız eleştiri değil, neyi beğenmediğinizi söylemek... Siz, ne yapardınız ve nasıl 
yapardınız; milletimiz, bunu duymadığı sürece, yaptığınız yine meşru muhalefet görevi olur; ama, 
asla, hiç faydası olmaz. 

- Artık, günümüzde siyasetir/Şartları ve icapları değişmiştir. Türk Halkı, gerçekten bir büyük 
değişim özlemi içerisinde, bu değişimi yaratmak ve kendisini kısır döngüden kurtarmak için bizim 
önümüzde, Yüce Meclisin önünde. Halk, bu Meclisten çözüm bekliyor. 

Defalarca vurguladığımız gibi, ülkemizin ve kamuoyunun, kavgalara artık tahammülü kalma
mıştır. Yapıcı olmaya, uzlaşmaya, birlik ve beraberliğe, ülke meselelerini aşmak için çözümler 
üretmeye gerek vardır. Millet, bizden, iktidarıyla-muhalefetiyle, hizmet bekliyor. Ne var ki, küçük 
hesaplar, ihtiras ve siyasî çıkarlar uğruna ülkenin önünün tıkanmasından, bunalım siyasetinden me
det umanlar var; ülkeyi çözümsüzlüğe götürerek oy aramaya kalkanlar var. Ülkenin meselelerin
den koparak geride kalmış, ülkenin geleceğine dair fikir ve iddia sahibi olmayan, çözüm üretme
yen sorumsuz muhalefete de, geçmişte olduğu gibi, milletimizin itibar etmeyeceğini ve destek ver
meyeceğini bir defa daha hatırlatmakta yarar görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, hükümeti kurdurmamak için oynanan oyunları, üretilen senaryoları bir
likte yaşadık. Hiçbir demokratik ülkede görülmüş şey midir; hükümeti kurma görevi verilen Baş
bakan, hükümeti kurmak için siyasî parti liderleriyle görüşürken, Anamuhalefet Partisi Lideri, hü
kümeti kurdurmamak için siyasî parti liderleriyle görüşme turlarına başlıyor, hükümeti kurdurma
mak için siyasî parti liderlerine yalvarıyor, işçi liderlerine sığınıyor! Böyle bir şey olabilir mi! Şim
di ise, kurulan Hükümetin güvenoyu alamaması için benzer yollara tevessül olunuyor; siyasî ihti
ras, komplo ve entrikalarla bunalım yaratılmak isteniliyor. 

İLHAN KAYA (İzmir) - O, size ait. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Acaba, bugünkü Türkiye'nin, böyle tertiplerle, siyasî ihtiras 

ve entrika oyunlarıyla oyalanacak vakti, takati var mıdır? (DYP sıralarından alkışlar) 
Bir siyasî tertibe kurban etmek istediğiniz Sayın Başbakan, hangi sorumlulukların altındadır, 

nelerle meşguldür; oyun başıraya ulaşırsa, entrika tutarsa, acaba bundan, sadece Sayın Başbakan 
mı zarar görecektir, sadece Doğru Yol Partisi mi sarsılacaktır; bunun, herkes tarafından çok iyi dü
şünülüp tartışılması gerektiğini zannediyorum. 

Meclisin dışında millet yok mu zannediyorsunuz; Ankara kulislerinin dışında Türkiye yok mu 
farz ediyorsunuz!.. (DYP sıralarından alkışlar) Milletimizin bu çirkin oyunlara kanacağını mı zan
nediyorsunuz!.. " 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Millet sizi biliyor. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Türkiye istikrarsızlığa, belirsizliğe ve 

arayışa sürüklenmemeli; aksi halde, meydana gelebilecek bir istikrarsızlığın, hatta, sadece içeride 
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ve dışarıda meydana gelebilecek güvensizlik ve tereddütün, Türkiye'ye, ekonomik bakımdan, has
sas malî münasebetler bakımından, ülkenin iç ve dış sorunları bakımından neye mal olacağını çok 
iyi bilmek ve hesap etmek mevkiinde ve durumundasınız; Türkiye, sadece bizim değil, sizin de so
rumluluğunuzda. 

Türkiye, daha mutlu günler görecektir; milletimiz, daha iyi şeylere layıktır. Herkes; ama, her
kes, Türkiye'ye inancını sağlam tutmalıdır. Türkiye'nin birliğine ve geleceğine yürekten inanmalı
yız. Her şeyden önce kendimize, devletimize, milletimize ve demokrasimize güvenmeliyiz. Çok 
zor günleri, büyük sıkıntıları göğüsleyerek ve aşarak geldik. Burada yegâne gücümüz ve güvence
miz, millete duyduğumuz sevgi olmuştur, saygı olmuştur; onlardan gördüğümüz destek olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, şunu iyi bilmelisiniz: Biz, helal ve .meşru olmayan hiçbir şeye bugüne 
kadar talip olmadık, bugün de talip değiliz. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Vay... Vay.., Vay... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Biz, milletimizin yanında yer almadığı hiçbir işte bulunma

dık; bugün de milletin yanında olmadığı hiçbir işte yokuz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Hükümet Programımızın, milletimize ve devletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; Hükü
metimize başarılar diliyor, Yüce Heyetinizi Ve ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşla
rımızı saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ercan, teşekkür ediyorum. 
Efendim, ben süreyi durdurdum; Sayın Saraçlar, rahat gelebilirsiniz, süreniz işlemiyor. Her ne 

kadar, zamanı durdurma imkânım yoksa da, sürenizi durdurdum. 
EYYÜP GENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - Kaç dakikası kaldı? 
BAŞKAN - Efendim, sayın konuşmacının gelmesini beklemeyelim mi! 

ADNAN KESKİN (Denizli) - Onlar iktidar; biraz fazla konuşsunlar Sayın Başkan; ihtiyaçla
rı var!.. 

BAŞKAN- Yüce Kurul, her gruptan 2 sayın üyenin konuşmasına imkân tanımıştır. Bunun an
lamı şudur: Birisi konuşmasınrbitirecek, yerine oturacak, diğer sayın üye gelecek. Buna da, Yüce 
Kurul zımnen karar vermiştir. Buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekili arkadaşlarım; televizyonlarımızın ve basınımızın değerli temsilcileri; daha sağlıklı, daha 
huzurlu, daha mutlu bir yaşam için bütün umutlarını bize bağladıkları için, Yüce Meclise inandık
ları için, sevgi, saygı ve güven duydukları için televizyonları başında bizleri dikkatle izleyen aziz 
milletimizin değerli evlatları; bugün, Yüce Meclisimizde, Profesör Doktor Sayın Tansu Çiller baş
kanlığındaki Doğru Yol Partisi Hükümetinin Programını müzakere etmek üzere toplanmış bulunu
yoruz. 

Huzurlarınızda, Doğru Yol Partisi Grubunun, Hükümetimiz Programı hakkında görüşlerini arz 
etmek üzere, söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, hepinizi, Doğru Yol Partisi Gru
bu ve şahsım adına, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) Bu müzakerelerin 
ve burada sunulacak olan bütün görüşlerin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve yararlı olmasını 
diliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, siyasî parti grupları arasında, konuşma ve görüşlerini açıklama konu
sunda sıralama tespiti için kura çekildi. Bu kurada, ilk konuşma sırası, Doğru Yol Partisine kaldı, 
bize kaldı; bu, bir şans mıdır, bir şanssızlık mıdır; takdirinize bırakıyorum. 
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Biz, Hükümet Programı hakkındaki Partimiz görüşlerini sizlere arz ettikten sonra, diğer parti

lerimizin değerli temsilcileri de düşüncelerini ifade edeceklerdir. Demokrasilerde, iktidar, ancak, 
karşılarında muhalefet varsa yaşayabilir. Tek başına iktidarlar, demokrasiyi yaşatamazlar. Sizlerin 
burada ifade edeceğiniz görüşleriniz, Hükümetimiz Programının uygulanmasında bizlere ışık tuta
caktır. Ülkemiz ve milletimiz için daha iyiyi ve daha güzeli yapabilmek için bunlardan yararlana
cağız. Bu itibarla, şimdiden, görüşleriniz ve eleştirileriniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz ve teşek
kürlerimizle birlikte, bu görüşlerin, çözüm üretici, yararlanıcı ve yol gösterici görüşler olmasını te
menni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 21 inci Yüzyıla varmamıza sadece birkaç yıl kaldı. Bütün dünya 21 in
ci Yüzyıla hazırlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin en önemli görevi, halkımızı 
2000'li yıllara taşımak olmalıdır. Halkımızı, muasır medeniyetin bütün icap ve imkânlarına taşıma
ya mecburuz. Hükümetimizin de, bütün hükümetlerin de aslî görevleri bu olmalıdır. Bir fazilet re
jimi olarak demokrasinin verdiği ışık ve dinamizmle, milletimizin üstün ve yenilmez iradesinden 
güç alarak, ülkemizi ve milletimizi, 2000'li yıllara, refah, mutluluk içinde götüreceğiz. Bunu sağ
larken, asla vazgeçemeyeceğimiz, gölge düşürmeyeceğimiz ve tartışılmasına müsaade edemeyece
ğimiz ilkelerimiz vardır; Türkiye Cumhuriyeti, üniter bir devlettir, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür, Bayrağı tektir, resmî dili tektir. 

Bu bağlamda, herkesin inanç ve düşünce hürriyetine saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyo
ruz. Yurttaşlarımız arasında, kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farklılıkları olması doğaldır; bu 
gerçek, devletin üniterlik vasfını kuvvetlendirecek niteliktedir. Kuzeyi ve güneyi, doğusu ve batı
sıyla, halkımız, bunun bilinci içerisindedir. Buna karşı duranlar, hiç kimseyi kandıramayacak, hiç 
kimseyi yanıltamayacak, hiç kimseyi aldatamayacaklardır. 

Terörle mücadele, içeride ve dışarıda aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hükümetimiz, güven
lik güçlerimizin canları pahasına ortaya koydukları çabayla, bölgede ve büyük kentlerde güvenliği 
sağlamıştır; şimdi sıra, yaraların sarılmasına gelmiştir. Hükümetimiz, bu yöredeki insanlarımızı, 
bölgeye refah getirecek bütün önlemleri alarak kucaklamaktadır ve kucaklayacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Harran Ovasına akan su, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için 
bir atılım kaynağıdır. Yöredeki problemlerin çözümü, bu kaynağın da büyük desteğiyle, her anlam
da gerçekleşecek; yöreye huzur ve mutluluk tam anlamıyla gelecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; köylülerimizin ve üreticilerimizin mahsulü, 
Hükümetlerimiz tarafından gereği gibi değerlendirilmiş ve gereken bütün tedbirler alınmıştır. 

Tütün üreticimiz, uygulanan başarılı yöntemlerle, hem daha az sahaya ekim yapmış ve daha 
az emek sarf etmiş hem de daha çok ekonomik imkân elde etmiştir. 

Daha önceleri ihtiyacın üzerinde üretilirken, 1993 yılında 500 bin tona yaklaşan tütün stokla
rı eritilmiş, ihtiyaç fazlası üretimin yol açtığı kaynak israfı önlenmiştir; böylece', sağlanan tasarruf, 
1995 yılı için 15 trilyondur. 

Çay üreticilerimiz, çay bahçelerinin gençleştirilmesi ve budanması dolayısıyla 1 trilyon lira 
tazminat almış ve üreticinin çaydan aldığı imkân, eskisine nazaran, 1995 yılında on katına ulaşmış
tır. Bölgenin yeni yatırım ve istihdam projelerine ihtiyacı vardır; bu doğrultuda çalışmalar yapıl
maktadır. • • 

Çay müstahsili, bu yıl içerisinde elde ettiği mahsulün karşılığında, tam, 4 trilyon lira almış bu
lunacaktır. . 

Çeltik müstahsili, bugüne kadar crişilemeyen bir rakamla karşı karşıya bırakılmış ve çeltiğe -
cinslerine göre- kilo başına 22 bin, 25 bin ve 27 bin lira gibi fiyatlar verilmek suretiyle, müstahsil, 
büyük imkânlar içine gark edilmiştir. 
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Köylümüzün en önemli ihtiyacı olan gübre konusunda, evvelce yüzde 10 olan ve yüzde 3Ö'a 

çıkarılan sübvansiyon, 1995 yılı içerisinde yüzde 50'ye çıkarılmıştır ve böylece, köylümüz, çok bü
yük bir imkâna kavuşturulmuştur. 

Bütün bunların dışında, 2 trilyon lira olan hayvan kredisi -sadece 2 trilyon lira iken- şimdi, Hü
kümetimizin Önünde bulunan kararnameyle 20 trilyona çıkarılmakta ve böylece, ülkemizin bütün 
yörelerindeki süt ve besin hayvancılığına ve ufak ve büyükbaş hayvancılığına büyük destek veril
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Köy Hizmetlerinin yatırım hacmi, geçmiş yıl
larla mukayese edildiğinde, her geçen yıl katlanmış ve birkaç yıl öncesine nazaran, bugün, on mis
line ulaşacak noktaya gelmiştir. 

İçme suyu, sondaj, sulama, drenaj, köprü, kanalizasyon ve köylülerimizin ihtiyacı olan bütün 
konularda büyük yatırımlar yapılmıştır ve bunun, sadece bugünkü tutarı 11 trilyon liradır. 

Aziz arkadaşlar, Türk ekonomisi içerisinde, yatırımları, istihdam imkânı ve yarattığı artı de
ğerle, en hızlı gelişen sektörümüz turizm sektörüdür. Bu sektörde, Körfez krizi ve güvenlik sorun
ları nedeniyle yaşanan zorluklar aşılmıştır ve 1995 yılında, 8 milyon turist Türkiye'ye gelmiş ola
cak ve 5,1 milyar dolar turizm geliri sağlamış bulunacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; amacımız, Türkiye'de serbest piyasa ekonomisini gerçek 
manada ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmektir. Bu konuda Yüce Meclisin kabul buyurduğu ya
salar gereği gibi tatbik edilecek; özelleştirme, rekabetin korunması, tüketicinin korunması, sınai 
mülkiyet haklarının korunması ve bunlarla ilgili bütün etkinlikler pratiğe geçirilecektir. 

Üreticimizi en çok ilgilendiren bir konu olan Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, bugün, olduk
ça hantal ve bürokratik bir yapıya sahiptir; âdeta bir KİT gibi çalışmaktadır. Bu sistemle başarılı 
olmaları mümkün değildir. Tarım Satış Kooperatiflerinin devletle olan bağlantılarını kopartacağız 
ve demokratik bir yapıda, profesyonel bir biçimde yönetilmelerini sağlayacağız. Bu kuruluşlar, an
cak bu şekilde ülkemize ve milletimize faydalı olabileceklerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; Hükümetimiz esnaf ve sanatkârlarımıza önem 
vermektedir. Ekonomimizin ve sosyal hayatımızın belkemiğini oluşturan ve dinamo görevini ya
pan esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını yakından takip etmekteyiz. 

Yakın zamana kadar 2 trilyon civarında olan ve Halk Bankası tarafından esnafa verilen düşük 
faizli krediler, Hükümetimizce alman kararlarla 1994 yılında 8.5 trilyon liraya, 1995 yılında; yani, 
bu sene ise, 24 trilyon liraya yükseltilmiştir. Bu kredi, Türkiye genelinde bütün şehir ve kasabalar
da, bütün esnaf ve sanatkârlarımızın yararlanacağı bir şekilde tevzi edilmiş bulunmaktadır. Böyle
ce, esnafımız daha rahat bir şekilde mesleğini icra etme imkânına sahip olmuştur. 

Kanaatimizce, mevcut devlet bakanlıklarımızdan birisinin esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili ola
rak görevlendirilmesi çok isabetli olacaktır; sayıları 5 milyonu bulan bu kardeşlerimize, Hüküme
timizin böylece bir destek vermesini, bu olmadığı takdirde, hiç olmazsa, derhal kurulacak bir ge
nel müdürlüğün, bu konuda görevlendirilmesini uygun bulmaktayız. , 

Bir kanun teklifiyle, her yıl mayıs ayının ilk haftasının, esnaf ve sanatkârlar haftası olarak ilan 
edilmesini istemiştik. Böylece, esnaf ve sanatkârlarımızın, sorunlarını, daha geniş bir zaman kesi
mi içerisinde kamuoyu önünde gündeme getirmeleri ve çözüm yolları aramaları sağlanmış buluna
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; millî kültür varlığımız, bizi, dünya milletleri 
önünde daha iddialı ve güçlü kılan zenginliklerimizin başında gelmektedir. Anadolumuzda, tarihin 
en eski ve büyük medeniyetleri doğmuş ve asırlarca yaşamıştır; ülkemizin her yanı, bu büyük me-
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deniyetlerin izleri ve eserleriyle doludur. Millî kültürümüzü ve zenginliklerimizi, yeni yetişen ne
sillere daha iyi tanıtacak programlar yapılmalıdır. Amacımız, bir yandan millî kültürümüzü daha 
zenginleştirip, geliştirirken, öte yandan, koruyup, sahip olduğumuz bu köklü medeniyetlerin eser
lerini, tüm insanların yararına sunmaktır. Bu çerçevede, başta İstanbul olmak üzere, Türk-İslam 
kültür varlıklarının yoğun olduğu il ve bölgelerdeki eserlerin, Türk-İslam dünyasının ve bütün dün
yanın ilgisini çekecek şekilde, yeni çalışmalara açılması gerekmektedir. 

Hükümetimizin, sinema ve tiyatro sanatlarına verdiği desteği, artan bir biçimde devam ettir
mesini; kitap yazım ve okunmasını özendirecek çalışmalar yapmasını; başarıları uluslararası boyu
ta ulaşmış ve ulaşma istidadı gösteren sanatçılarımızı teşvik etmesini diliyoruz. 

Tüık dünyasının ortak tarih ve edebiyat eserlerinin bastırılarak, tüm Türk dünyası gençlerinin 
okuması sağlanmalı ve böylelikle, ortak tarih ve edebiyat şuuru güçlendirilmelidir. 

Pek çok kültür varlığımızın, değişik yollarla yurtdışına kaçırıldığı bilinmektedir. Uluslararası 
hukukun imkân verdiği tüm yollar zorlanarak, bu eserlerin yurdumuza getirilmesi çabalarının daha 
çok teksif edilmesi ve bunların gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye, sahip olduğu bu 
büyük kültür varlığını, kardeş Türk cumhuriyetleriyle plan ilişkilerini de daha çok geliştirerek ve 
pekiştirerek zenginleştirecektir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; son günlerde, ülkemizde ve ülkemiz dışında kamuoyunu 
yakından ilgilendiren bir konu, Türkiye için sevindirici ve ülke ekonomisinin geleceği bakımından 
son derece ümit verici bir şekilde sonuçlanmış bulunmaktadır. Büyük ölçüde ters baskılara rağmen, 
Bakü'de yapılan petrol toplantısında, Hazar erken petrolünün eşzamanlı iki hat projesi kabul edil
di; bu suretle, Azerî petrolü anaboru hattının Türkiye'den geçmesi kesinleşti. Petrol Konsorsiyumu 
Başkanı, aynen şunları söylüyor: "Petrolün son durağı Ceyhan olacaktır." Ne mutlu bir son bizim 
için. Bu, müspet bir gelişmenin miijdesidir. Bu konu, Türkiye'nin ısrarla üzerinde durduğu ve bü
yük gayretlerle tahakkukuna çalıştığı bir konuydu. Müzakerelerin Türk tezine uygun şekilde sonuç
landığını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımı
za müjdelemiştir ve Türk basım ile Avrupa basınının büyük bir kısmı, bunu bir zafer olarak nite
lendirmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar, süreniz bitti; size 2 dakika yeter mi efendim?.. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Lütfen, 5 dakika olsun efendim. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - 5 dakika olsun... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - 5 dakika olsun... 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Çok tatlı konuşuyor; 10 dakika verelim... 
BAŞKAN - Efendim, tabiî, biliyorsunuz, enflasyon arz ve talebe bağlı. 

. İHSAN SARAÇLAR (Devamla) -.Ben, Yüce Başkanın ve Meclisin takdirine bırakıyorum 
efendim. 

BAŞKAN - Peki, buraya bari getirmeyelim şu enflasyonu. Ben, size bir... 
Buyurun efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Ülkemizin çağ atlamasında büyük bir destek sağlayacak 

olan bu teşebbüsün bir an evvel gerçekleşmesini, kesin olarak sonuçlanmasını diliyoruz ve buna 
inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi çalışmaların
da büyük etkinlik sağlanmıştır. Orman yangınlarına karşı teknolojik imkânlar kullanılarak, orman 
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yangınlarında yanan saha en düşük miktara indirilmiştir. Orman suçlarından kaynaklanan davala
rın miktarı 350 bin iken, bu sene 122 bine indirilmiştir. 17 500 orman köyünde, yaklaşık 10 mil
yon vatandaşımızın istihdam imkânları artırılmış ve bunlar için 15 trilyon liralık bir potansiyel ya
ratılmıştır. Kadastro çalışmaları hızlandırılmıştır. Orman sayılan arazi kesimi, 20 ila 40 bin hektar
dan, 10 bin hektara indirilmiştir. 1995 yılında, orman köylüsüne, orman gelirlerinden cumhuriyet 
tarihinin en yüksek geliri sağlanmış bulunmaktadır. Orman köylüsünün refah seviyesinin artırılma
sı ve göçün önlenmesi için 1995 yılında 18 trilyon liralık imkân sağlanmış, ayrıca 20 bin aileye -
hayvancılık başta olmak üzere- kredi destekleri verilmiştir. Orman köylüsüne, sıfır faizle 750 mil
yar lira kredi verilmiştir; ayrıca, 150 bin küçük ve büyükbaş -affedersiniz- hayvan hediye edilmiş
tir. 

Meclisimizde kabul edilen Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, 
Türk ormancılığı için büyük bir reform olmuştur. Ülkemiz turizmine büyük katkısı olan millî park
lar ve tabiat parklarının sayısı artırılmıştır; sadece 1995 yılında bu parkları ziyaret eden turistlerin 
sayısı 40 milyonu aşmış bulunmaktadır. Orman Bakanlığı, çağın bütün icaplarını, bütün teknik im
kânlarını kullanarak, ormanlarımızın zenginleştirilmesi, çoğaltılması ve güçlendirilmesi için her 
türlü gayreti göstermektedir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; geçtiğimiz günler içerisinde, Dinar İlçemizde büyük bir 
felaket yaşandı; binlerce ev yıkıldı veya tahrip oldu; 100'e yakın ihsanımız hayatını kaybetti, yüz
lerce insanımız yaralandı. Allah'tan, böyle felaketlerden ülkemizi korumasını diliyoruz. Ölenleri
mize rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Devlet, sadece ölenleri 
geri getiremeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız başta olmak üzere bütün 
devlet ricali ve ilgililer devletin bütün imkânlarını Dinar'a taşıdılar. Yaralar sarılacak ve devletimiz, 
Dinar'ı daha modern ve daha güzel olarak mutlaka ihya edecektir. Bütün Dinarlılara geçmiş olsun 
diyorum. 

Devletimizle birlikte Kızılay teşkilatımız, Dinar'da bütün yaraları sarmak için elinden gelen 
bütün imkânı kullanmış, çadır, battaniye, aşocağı ve ilaç yardımlarıyla derhal felaketzedelerimizin 
yardımına koşmuştur. Her zaman, kendisine muhtaç olan insanlarımızın yanında olan Kızılayımı-
za, bu vesileyle şükranlarımızı sunmayı bir görev sayıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; Yüce Meclise takdim edilmiş bulunan bu Prog
ram, bir icraat programıdır; bu Hükümet de bir icraat hükümetidir. Hükümetimize, Doğru Yol Gru
bu olarak güvenoyu vereceğiz. Hükümet çalışmalarının memleket ve millet için hayırlı ve yararlı 
olmasını diliyor; siz değerli arkadaşlarıma, bizi, gerek burada gerekse ekranları başında izleyen de
ğerli kardeşlerimize, Doğru Yol Partisi adına ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum, mutluluk
lar diliyorum. Sağ olun. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Saraçlar, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, 

alkışlar) 
Efendim, Başkanlığa vaki müracaata göre, sürenin tamamını yalnız zatı âliniz kullanacaksınız; 

öyle mi Sayın Şener? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

milletimizin aziz evlatları; Başbakan Tansu Çiller tarafından sunulan 51 inci Hükümetin Programı 
üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Bu Program, 10 Ekim günü, Sayın Çiller tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku

rulunda takdim edilmiştir; ancak, bugün de görüldüğü gibi o sırada da Genel Kurul salonunda sı
ralar boştu, ilgisizlik vardı, heyecansızlık vardı; çünkü, öncelikle, 19 uncu Yasama Döneminin ar
tık sonuna doğru gelinmekte olduğunun, sayın milletvekilleri farkındaydı. Diğer taraftan, bu 51 in
ci Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan güvenoyu alamayacak bir hükü
met olduğunun da, sayın üyeler farkındaydı ve bu bakımdan, bir haftalık bir hükümetin programı
na ilgi duyulmamıştı. Zaten, bu Program, kendisine verilecek oyu rengiyle de ilan etmişti; kapağı 
kırmızı olarak basılmjştı. (RP sıralarından alkışlar) 

Diğer taraftan, eteğinde bulunanların hepsini dört yıl içerisinde dökmüş, hiçbir çözüm ürete
memiş, yapacağı bir şey kalmamış ve misyonunu tamamlamış bir Başbakanı dinlemenin rehaveti 
vardı herkesin üzerinde ve o bakımdan, bu Program takdim edilirken, Genel Kurul salonunda bir 
ilgisizlik, bir heyecansızlık vardı ve diğer taraftan, sayın milletvekilleri, Hükümetin sayın üyeleri
nin oturduğu bölüme bakarken, ister istemez, bu Koalisyonun bir parti içi koalisyon olduğu izleni
mine, kapıldılar. 

ALİ ESER (Samsun) - O kadarına girme canım. Sana ne!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Partiiçi meselelere girmek istemiyorum; ancak, bu bu 

programda, bir uzlaşma ve hoşgörüden söz edilmektedir; fakat, daha kısa bir süre öncesine kadar 
kıran kırana geçen söz düellolarının arkasından bu Kabinenin içerisinde nasıl bir uzlaşmanın mey
dana gelebileceğini, doğrusu, herkes merak ediyordu ve bu Kabinenin, bu Hükümetin hiçbir çözüm 
üretemeyeceğini, bizatihi kendisinin, varlığının bir sorun olacağını da Yüce Kurul biliyordu, sayın 
milletvekilleri takdir ediyordu. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sonra, ister istemez, milletvekilleri, bu Hükümetin nasıl bir hükümet olduğu, ne hükümeti ol
duğu sorusuyla karşı karşıya kaldılar. Bir seçim hükümetine benzemiyordu; çünkü, bir haftalık öm
rü olan bir hükümet, hiçbir zaman seçim hükümeti olamaz; çözüm hükümetine ise hiçbir zaman 
benzemiyordu; çünkü, bu Kabinenin, bu Hükümetin hiçbir şeyi çözmeye niyeti yoktu, heyecanı 
yoktu, kendi varlığından bile umudu yoktu. Tabiî, kimseye bir faydası olmayacak diye. ifade etmi
yorum; elbette, birileri güç kazanabilecek; ama, öyle olsa bile, bu güç kazanacakların, "özer sektör 
gücü" olacağı da herkes tarafından takdir edilen bir gerçekti. 

Bu Hükümet, Genel Kurul çoğunluğuna sahip bir hükümet değil, komisyonların desteğine sa
hip bir hükümet değil. Bu Hükümet, halk desteğine sahip bir hükümet değil. 1991 seçimlerinin ar
kasından yüzde 27 oyla Meclise gelen Doğru Yol Partisi Grubunun oyları, Çiller'in Genel Başkan
lığında sürekli erimiştir, ufalanmıştır ve azalmıştır. Nihayet, 27 Mart 1994 seçimlerinde, Çiller'in 
liderliğinde bu Partinin oyları yüzde 21'e düşmüş; arkasından 3-10Temmuz seçimlerinde, 500 bin 
seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde ise, bu oylar, yüzde 12'ye kadar inmişti ve azalmıştı. 

Bizatihi, kendisi sorun olan bir kabine, Genel Kurul desteği olmayan, komisyonlarda desteği 
olmayan bir kabine ve bu kabinenin halk tabanı da, seçmen desteği de yok; o halde, böylesine bir 
hükümet formülü niçin ortaya çıktı?! Bunun bir tek izah tarzı vardır; o da, Sayın Çiller'in koltukta 
biraz daha fazla kalabilme aşkı, gayreti ve çabasıdır. Sayın Çiller'in koltukta biraz daha fazla kala
bilme uğruna yaptıkları, herkesin hafızalarındadır; bazı köy ve kasabalarda yapılan seçimlerde, 
devlet imkânlarını seçim meydanlarına, seçim alanlarına nasıl soktuğunu herkes gördü. Arkasın
dan, ara seçim bir anayasal zorunluluk olduğu halde, sırf koltukta kalma süresini uzatabilmek için, 
anayasa ihlali yaparak ara seçimlere gitmeyen de Sayın Başbakandır. 

Anayasanın 78 inci maddesi açıktır; "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma ol-, 
ması halinde, ara seçime gidilir" diye kesin bir ifade vardır. Eğer, 23 üyelikte boşalma varsa, üç ay 
içinde ara seçime gidilir; ama, tek bir üyelik boş olsa dahi, bu takdirde, genel seçimlere bir yıl ka-
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lıncaya kadar ara seçimlerin yapılması zorunluluğu vardır, yükümlülüğü vardır; ancak, maalesef, 
bu anayasal zorunluluğu, koltukta biraz daha kalabilme uğruna, Sayın Çiller, ihlal etmiştir; ancak, 
hesabın döneceği günler olacaktır ve günün birinde, bu anayasa ihlalinden dolayı, Yüce Divanda 
hesap vermek zorunda kalacaktır. (RP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, koltukta biraz daha kalabilme uğruna,.erken genel seçimden kaçınmıştır. 
1961 Anayasasına göre, seçimler, dört yılda bir yapılırdı. Bu, dünyanın her tarafında da böy

ledir, demokratik deneyimin yüzlerce yıllık birikimiyle ortaya çıkmış bir sonuçtur, doğal olandır. 

1982 Anayasasında beş yıllık bir süre öngörülmüş olmakla birlikte, hiçbir zaman, seçimler beş 
yılda yenilenmemiştir; 1987 ve 1991 seçimleri de, bir yıl öne alınmak suretiyle yapılmış; yasama 
dönemleri, dört yıl olarak kapanmıştır; ancak, Sayın Çiller'in koltukta kalma süresini biraz daha 
uzatabilme telaşı, endişesi içerisinde, seçimler bir türlü yapılmamış; bu ülkenin, bu milletin ayları 
ve günleri boşa harcanmıştır. Geçen Uç beş aylık dönem (temmuz-ekim dönemi) seçim hazırlıkla
rı için yeterliydi ve şu an seçimlerini yenilemiş, bir yeni Genel Kurulla karşı karşıya kalabilirdik; 
yeni, güçlü, bu ülkenin sorunlarına çözüm getirebilecek bir hükümet arayışına zemin ve imkân ha
zırlanmış olabilirdi; ama, bunların hepsini, tamamını, Sayın Çiller, koltukta kalabilme uğruna he
ba etmiştir; ülkenin aylarını, günlerini feda etmiştir. 

Şimdi, bir hükümet bunalımı çıkmasın deniliyor; ancak, hükümet bunalımının sorumlusu da 
Sayın Çiller'dir; bu ülkede yaşayan 65 milyon insanın içinde bulunduğu bunalımın sorumlusu da 
Sayın Çiller'dir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Türkiye'deki vatandaşın içine düştüğü 
bunalımın sorumlusu Çiller olduğu halde, bir hükümet bunalımı çıkmasın diye, milletin âli menfa-
atları için güvenoyu vermek gerektiğine inananlar varsa, şunu bilsinler ki, milletin âli menfaati arı, — 
bu hükümete ret oyu vermekten geçer. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu Hükümetin de
vamıyla Sayın Çiller'in âli menfaatlarının korunmuş olmasından öte hiçbir sonuç ortaya çıkmaz. Bu 
hükümeti destekleyenlerin, bu Hükümetin bütün yanlışlarının sorumluluğunu da üstleneceklerini 
bilmelerini istiyorum. Biz, sadece bir kez güvenoyu verdik; ondan sonrasına karışmayız deme hak
kına, gücüne kimse sahip değildir. Dört yılın yanlışları, dört yıldır Çillcr'i destekleyenlerdir ve bun
dan sonra da ortaya çıkan yanlışlardan bu ülkenin ezilmesinden, perişan hale dönüşmesinden dola
yı, bu hükümete güvenoyu verme düşüncesinde olanlar, her zaman sorumlu olacaklardır, (RP sıra
larından alkışlar) 

Hükümetin kurulmasıyla ilgili partilerarası müzakerelerde ilginç görüntüler izlendi. Bazı siya
sîlerin kararsız tutumları, bazı çirkin görüntüler, 65 milyon insanımızın gözleri önünde cereyan et
ti. Zikzaglar, tereddütler, farklı, değişen tavırları herkes gördü ve takip etti. Bazıjarı "biz, uzlaşma
cı insanlarız, sertlikler ve uzlaşmazlıklardan Türk Milleti çok çekmiştir, yanlış olan sertliklerdir, 
uzlaşmazlıklardır, doğru olan uzlaşmadır, hoşgörüdür" dedi. Gerçekten, bu sertlikten bu millet çok 
çekmiştir. 

1980 öncesinde, bazıları sağ dedi, bazıları sol dedi ve bu ülke evlatlarını, sol, sağ diye ayırdı. 
Birinin kara dediğine diğeri ak dedi ve o günlerde 5 500 civarında Türk vatandaşı, sağ sol kavga
ları yüzünden hayatını kaybetti. Binlerce insan mağdur oldu, işsiz güçsüz kaldı. O günlerin acısını 
hâlâ yaşayanlar vardır; yürekleri yanık analar, bacılar vardır; ama, yıllar sonra geriye bakıp "yanıl
mışız" denilmek isteniyorsa, bu, hiçbir şeyi halletmez, geçmişin yaralarını sarmaz. Bu yanılmala
rın acısını, ıstırabını niçin hiç yanılanlar ödemez de, hep, masum insanlar öder bunun ifadesini, he
sabını, kararını da millet verecektir. 

Bazıları, yeniden yanıldıkça, tarihî yanılgılara yeniden yeniden düştükçe, yine bunun acısını 
gariban insanlarımaz mı ödeyecek, kim ödeyecek; bilinen o ki, yanılanlar hiçbir zaman bu fatura
yı ödeyeceğe benzemiyorlar. 
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Baştan beri en kararlı, bu hükümet görüşmeleri sırasında en açık ve anlaşılır politikayı Refah 

Partisi ortaya koymuştur. Açıkça ifade ettik, hiçbir Çiller Hükümetine destek olmayız. Dört yıldır, 
önce ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak, daha sonra Başbakan olarak bu ülkeyi tahrip et
miş bir insan var karşımızda, buna destek olmak, bunun iktidarının devamına zemin hazırlamak bir 
vebaldir, bir sorumluluktur, bir yanlışlıktır. Bu, bir uzlaşma değildir; Çiller'de uzlaşma bir uzlaşma 
değildir; çünkü, yanlışta uzlaşma olmaz, tahribatta uzlaşma olmaz, felakette uzlaşma olmaz. Uzlaş
ma, doğruda olur; uzlaşma, adalette olur; uzlaşma, refahta olur; uzlaşma, hakta olur... (RP sırala
rından alkışlar) 

ALİ ESER (Samsun) - Doğru Yolda olur... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bu vesileyle ifade ediyorum; hiç kimse, uzlaşmayı ve 

uyumluluğu yanlışlarına gerekçe göstermesin. Kimse, kendi âli menfaatlarını, milletin âli menfaat-
ları diye takdime kalkmasın. Bu milletin âli menfaatları, uzlaşma, hakta uzlaşmadır, bu milletin 
menfaati arında uzlaşmadır, bu milletin içine düştüğü bunalımdan bu milleti kurtarmada uzlaşma
dır; bunun yolu da Çiller'in gitmesidir. 

Evet, şimdi, 51 inci hükümet ve bu hükümetle ilgili bir Program... Ancak, hepimizin hatırla
dığı bir gerçek de var; Sayın Çiller'in Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Genel Kurulda veya deği
şik zeminlerde takdim ettiği ilk program ve paket bu değildir. Değişik programlar ve paketler tak
dim etmiştir. Ancak, bu değişik paketler ve programlar, her seferinde, 65 milyon insanımızı ezmiş
tir, canından bezdirmiştir ve ülkeyi bir felaketin içine doğru sürüklemiştir. Bu bakımdan, bu 51 in
ci hükümetin Programına girmeden önce, bu programın da niteliğini ortaya koyabilmek için, Çil
ler zihniyetinin hangi zihniyet olduğunu açık seçik Genel Kurula takdim edebilmek için, daha ön
ceki programlar üzerinde durmak istiyorum. 

1991 seçimlerinden önce, Sayın Çiller'in, herkese iki anahtar vaat edildi, hazırlamış olduğu 
UDİDEM programını hepiniz hatırlarsınız. Doğru Yol Partisi, 1991 seçimlerine bu programla gir
di; herkese bir ev vaat edildi, herkese bir araba vaadedildi; ama, 1991 seçimlerinden sonra, özellik
le 2 yıl 2 ay 15 gün sürdüğü ifade edilen Çiller'in Başbakan olduğu Hükümetin, ev sahiplerinin evi
ni, araba sahiplerinin de arabalarını nasıl sattırdığını herkes gördü, izledi. O iki anahtarlı formüller 
ve programlar, paketler, arkasından, meskensizlikler felaketini getirdi. 

ALİ ESER (Samsun) - Ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - İşte, Sayın Cumhurbaşkanının, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin açılışında yapmış olduğu konuşmada ifade ettiği gibi, 690 köy tamamen, 215 köy kıs
men boşalmıştır. Yanlış politikalar yüzünden, terörü gerçek anlamda önleyebilecek iradeyi ve gü
cü ortaya çıkaramadığı için, terör yüzünden evler boşalmıştır. Van'da, Hakkâri'de, Yüksekova'da 
çadırkentler kurulmuştur. 

İkinci paket, 18 Ocak 1992 tarihinde, Sayın Çiller tarafından, "Ekonomide Dengeleme, Üre
tim ve Atılım Programı" ismini verdiği ikinci program takdim edilmiştir. Bu programda neler yok 
ki, baştan sona incelediğiniz zaman tek tek göreceksiniz. Bu programla enflasyonu düşürüyor, üre
timi artırıyor, gelir dağılımını düzeltiyor... Ama, hepsi hayal olmuştur, ne söylediyse tersi çıkmış
tır. Gerçekleşemeyen büyüme oranı, yatırımlar, kamu açıkları, turizm, tarım, hayvancılık, eğitim, 
çevre... Tamamı bu programda yer almıştır. Üstelik, ilginç olanı, daha yeni ekonomiden sorumlu 
Devlet Bakanı olduğu günlerde hazırladığı bu programda, özelleştirmeye bir anlamda karşı çıkmış
tır; özelleştirmeden değil, özerkleştirmeden söz etmiştir, TÖYÖK'ten söz etmiştir. Bu kadar karar
sız, bu kadar tutarsız politikalar, o günlerden bugünlere doğru uzanmıştır. 

Üçüncü bir paket, vergi reform paketi... 4 Aralık 1993 tarihinde takdim ettiler; günlerce Genel 
Kurulda bu vergi reform paketini tartıştık- "Bu paket, bir vergi reform paketidir" dediler. Gazete-
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lere milyarlarca liralık ilanlar verdiler ve "sizden toplanan vergiler, devletin borç ve faizlerine gi
diyor; bu kısır çarkı, bu yanlış çarkı düzeltebilmek için, bu pakete, bu reform paketine ihtiyaç var
dır" dediler ve "eğer bu vergi reformu gerçekleştirilmezse, bunu engellerseniz, bu ülkede, enflas
yon, 1994 yılında yüzde 78, 1995 yılında yüzde 95 olur" diye de ilave ettiler. İşin garibi, vergi re
formu diye takdim edilen bu paket, Meclisten çıktı; DYP'li sayın milletvekilleri de destek verdiler; 
şu an destek verenlerden bazıları, o gün de destek verdiler. 

"Bu reform paketi gerçekleşmezse, 1994 yılında enflasyon yüzde 78 olur" denilmişti; ama gör
dük ki, bu reform paketinden sonra, 1994 yılında enflasyon yüzde 150'ler düzeyine ulaştı. 

"Eğer bu reform yapılmazsa ekonomi küçülür" denilmişti; ama, reforma rağmen, reform deni
len bu göstermelik programa rağmen, ertesi yıl, ekonomi yüzde 6 küçülmüştür ve reform paketinin 
uygulanmaya başlanılmasından bugüne kadar, ekonomide toplam yüzde l'lik bir küçülme vardır. 

"Eğer reform yapılmazsa, kişi başına millî gelir, 2 737 dolardan aşağıya düşer" demişlerdi; 
ama, bu reforma, bu pakete rağmen, kişi başına millî gelir, 1994 yılında 2 200 dolara, 1995 yılın
da da 2 267 dolara düşmüştür. 

Yani "paket" dediği "reform" dediği neyle bu milletin karşısına çıkmışsa, o reformla, o paket
le, o programla, bu millete ve bu Meclise, neyi hedeflediğini söylemişse, tam tersi çıkmıştır; mil
let ezilmiştir, bunalmıştır ve perişan olmuştur. 

işin en inginç yanı da, vergi reformu denilen uygulamadan sonra, ertesi yıl, "vergi gelirleri, 
devletin harcamalarına, giderlerine yetmiyor, onun için yeniden vergi alacağım" dedi ve zaten bu
nalmış olan esnafın üzerinden "ekonomik denge vergisidir, net aktif vergisidir" diye ek vergiler is
teyen tasarılarla, tekrar, bu Meclise, sizin huzurunuza geldi, milletin karşısına çıktı. 

Evet, buna rağmen bu reform, bu paket gerçekleşmediğinde, sizden toplanan yergiler, devle
tin borçlarına faizlerine yetmiyor denilmiş; ama, bugün baktık ki, bu pakete rağmen devletin borç
ları artmış, faiz ödemeleri artmış. Bugün 1,2 katrilyon lira içborcu olan bir Türkiye var, içinde ya
şadığımız Türkiye'nin 1,2 katrilyon lira içborcu var ve Türk parasına çevirirseniz dışborçlar 3,5 kat
rilyon lira civarında oluyor. Bugün, Türkiye'de her yeni doğan çocuk, 80 milyon lira borçla doğu
yor. Bunun sorumlusu, bu tabloyu ortaya çıkaran Sayın Çiller'dir. Evet, bu ülkede dört yıl öncesi
ne kadar borçlanma yapılmadı demiyorum, 49 uncu Hükümetin Programında da var. 1980 sonrası 
hızlı bir borçlanma seyri içerisine girilmiştir; ama, bu, 1991 yılında içborçlar 88 trilyon lira, dış
borçlar 48 milyar dolar diyen Çiller'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldığı Hü
kümetin programında da yer almaktadır. Demek ki, dört yıl içerisinde borçlar katlanmış, borçlar 
artmış, faiz ödemeleri vergi gelirlerini aşmış. Türkiye'yi böylesine bir darboğaza çeken, sürükleyen 
işte bu Tansu Çiller'dir. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak ve aynı zamanda Başbakan ola
rak Türkiye'yi, büyük bir bunalımın ve açmazın içerisine sürüklemiş ve sokmuştur. 

Dördüncü paket, ekonomik önlemler uygulama planı. 5 Nisan 1994 günü ilan edilmiştir; "5 
Nisan kararlan" denilen pakettir ve bu paket, Türkiye'nin başına bir afet gibi düşmüştür. Bütün üre
tenler, çalışanlar, bu paketle birlikte perişan olmuşlardır, ezilmişlerdir, ekonomik dengeler altüst 
olmuştur ve Türkiye, bir yangın yerine, bir deprem yerine dönmüştür. Eski işsizler ordusuna, 400 
bin kişi, çalışırken işini kaybederek yeniden katılmıştır. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon 
oranı yaşanmıştır, rekor düzeyde küçülme yaşanmıştır. Hayat pahalılığı milleti bezdirmiştir; bütün 
sıkıntıların maliyetini de dar gelirliler, sabit gelirliler çekmiştir. Rant ve faiz geliri elde edenler zen
ginleşmiştir; zenginliklerine zenginlik katmışlardır. İşte, bu Programdan önceki programlar ve pa
ketler!.. 

Sadece, bunlar değil; bakın, 1994 yılının ağustos ayında, beşinci bir paket daha ilan etmişti Sa
yın Tansu Çiller: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Acil Yatırım Programı. Bu Programın içinde bir yı-
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ğm tablo ve rakamlar var; ama, ne güneydoğuya ne de başka bir yöreye sadra şifa olabilecek yatı
rımlar, Çiller Hükümetinden, zaten, çıkmamıştır; bu da bir hayal olarak kalmıştır. 

Çiller bütçesinde borç ve faiz ödemeleri dışında, zaten, hiçbir şey yok; memura para yok, 
emekliye para yok; yalnızca, borç ve faiz ödemelerine para var; hele yatırımlara ayıracak para, hiç
bir Çiller hükümetinde, olmamıştır. Bütçede yatırımlara ayrılan ödenekler, sürekli olarak azaltıl
mıştır. Yüzde 14 ile devraldığı, bütçe giderleri içerisindeki yatırım ödeneklerinin miktarını, sürek
li azaltmış ve 1995 bBütçesinde yüzde 8'e kadar düşürmüştür. Bütçedeki yatırımların gayri safî mil
lî hâsıla içerisindeki oranı, sadece, yüzde 1 civarındadır. 

27 bin köyün içme suyu ihtiyacı vardır. 27 bin köyün içme suyu ihtiyacı için bütçeye konulan 
para, sadece 2,8 trilyon liradır; bununla hiçbir köyün içme suyu sorununu çözemezsiniz; çünkü, 
personel giderlerini çıkarırsanız, içme sularına ayrılan para -bir sayın bakanın ifadesiyle- sadece, 
900 milyar liradır. Bütçede köy yollan için, ihtiyacı karşılayabilecek hiçbir ödenek ayrılmamıştır. 
Üstelik de her yıl tasarruf tedbirleri, gelir, yatırım ödeneklerinin üzerine bindirilir. Netice itibariy
le, okullar, eğitim kurumları tamamlanamaz; köy yollan yapılmaz, içmesuyu, kanalizasyon gibi 
hizmetlerin hepsi bekler, hepsi durur; ama, hiçbiri gerçekleşmez:.. 

ALÎ ESER (Samsun) - Bunları kim yaptı?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Netice itibariyle, değil acil yatırım programı, normal ya

tırım imkânlarından bile mahrum ve niyetli olmayan Çiller'in dört yıllık serüveni... Nihayet, Birin
ci Çiller Hükümeti Programının bir altıncısı 30 Haziran 1993 günü ilan edilmiş ve burada, Genel 
Kurulda okunmuş. Bu programda da, Sayın Çiller, ne söylediyse tam tersini yapmıştır. "İnanç öz
gürlüğü, çağdaş bir toplumun temelidir, kısıtlanamaz" demiştir; ama, Çiller Hükümeti döneminde, 
Türkiye'nin her tarafında, insanların, inandığı gibi yaşama özgürlüğü kısıtlanmıştır; üniversiteler
de okumak isteyenlerin, kılık kıyafet yüzünden eğitim hakkı, özgürlüğü gasp edilmiştir; çalışmak 
isteyenlerin çalışma hakkı gaspedilmiştir; diplomaları verilmemiştir ve nihayet, inanç özgürlüğünü 
gerçekleştirmek için, 24 üncü maddenin son fıkrasının Anayasadan çıkarılması talebimiz karşisın-
daysa, hiçbir duyarlılık gösterilmemiştir. 

Nihayet, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı... Bu planda, ısrarla istedik ve "bir paragraf ilave 
edin; eğer bu paragrafı kabul ederseniz, 50 ye yakın önergemizi çekeceğiz" dedik. Kılık kıyafetin 
eğitim ve çalışma hayatında bir engel olarak görülmemesiyle ilgiliydi bu paragraf; ama, maalesef, 
Doğru Yol Partili sayın milletvekillerine ve Sayın Başbakana bunu kabul ettirebilmek mümkün ol
mamıştır... 

ALİ ESER (Samsun) - Karaçarşaflılardan da doktor mu çıkacak?!. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bİz, Refah Partisiyiz. Biz, isteyenin, istediği inanca sa

hip olmasını sonuna kadar savunan bir partiyiz. (RP sıralarından "Bravo" seslen, alkışlar) 

Biz, Refah Partisiyiz; inanan herkesin, inandığı gibi giyinme özgürlüğünü savunan bir parti
yiz; isteyenin başını örtmesini isteyenin başını örtmemesini, bu toplumda, 65 milyon insanın, ele-
le, kucaklaşarak yaşaması gerektiğini savunan bir partiyiz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

ALİ ESER (Samsun) - Aczmendilcr mi gelsin?!. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Uzatmak istemiyorum; ama, Birinci Çiller Hükümetinin 

Programında neler vardı, neler yaptılar kısaca belirtmek istiyorum. 

Bu Programın 8 inci sayfasında "olağanüstü hal kaldırılacaktır" denilmiştir; ama, süresi uza
tılmıştır. 9 uncu sayfasında "koruculuk sistemi tasfiye edilecektir" denilmiştir, edilmemiştir. "Böl
ge planlamasından" bahsedilmiş; ama gerisi gelmemiştir. "Devlet, çalışanların durumunda iyileş-
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tirmeler yapacak" denilmiştir; ama, çalışanların durumu, bu Hükümet döneminde sürekli gerilemiş
tir, yoksullaştırmıştır. "Türk cezaevi modeli geliştireceğiz" denilmiştir; ama, cezaevlerindeki 
olayları hepiniz izliyorsunuz. "Enflasyon düşürülecektir" denilmiştir, rekor seviyede artırılmıştır. 
"Emekli, dul ve yetimlere adil bir ücret, yeterli bir hayat seviyesi sağlanacaktır" denilmiştir; ama, 
maalesef emekli, dul ve yetimler enflasyona ezdirilmiştir, enflasyon düzeyinde değil, enflasyonun 
yarısı düzeyinde bile ücret artışları bir türlü sağlanmamıştır. "Vergi oranlarının düşürüleceğinden" 
bahsedilmiştir, gerçekleştirilmemiştir. "İşsizlik sigortası sistemi kurulacaktır" denilmiştir, unutul
muştur. Belediyeler, il özel idareleri, sağlık ve eğitimle ilgili bir ton boş laf, bu Birinci Çiller Hü
kümetinin Programına yerleştirilmiştir; fakat, hiçbir netice alınmamıştır. 

Evet, 7 nci bir Program, Sayın Çiller'in imzasının bulunduğu bir paket de, Mart 1995'e ait uy
gulama programıdır; ama bu programın da uygulanmama programı şekline dönüştüğünü hepiniz 
biliyorsunuz ve izlediniz. ' 

Şimdi, bütün bunların ötesinde, bu 8 inci Program, Sayın Çiller'in 8 inci Programı ve paketi... 
Bazı arkadaşlarım "Eyvah! Bir 8 inci paket, bir 8 inci program mı çıktı? Yine bu programla, bu pa
ketle bizi nasıl ezecek, bizi nasıl perişan edecek; bu milleti, 65 milyon insanı, nasıl mağdur edecek, 
mahvedecek?" diye endişelenmeye başladılar. Ama değerli arkadaşlarım, bu sonucu görmemek, bu 
sonuca Türkiye'yi götürmemek sizin elinizdedir. Bu Programa ret oyu verdiğiniz takdirde, ülke de, 
bu paketlerin ve programların baskısından kurtulur, Türkiye de kurtulur, geleceklerimiz aydınlık 
olur, açık olur. (RP sıralarından alkışlar) 

Evet, bütün bunlar neyi gösteriyor: Sayın Tansu Çiller'in, dört beş yıldır hiçbir şeyi iyi yapma
dığını, her şeyi berbat ettiğini ve dört yıldır ülkenin üzerinde bir kâbus gibi yer aldığını gösteriyor; 
ama, bu kâbustan kurtulmanın vakti gelmiştir, zamanı gelmiştir; buna da içtenlikle inanıyorum. 

Tüm bu paketler, programlar, açıkçası boş vaatlerle, hayallerle dolu bir anlamı, bir boyutu iti
bariyle, daha önemli bir noktaya doğru bizi sürüklemektedir değerli arkadaşlarım. Evet, çoğunluk
la içi boş, gerçekleştirilmeyen vaatler ve hayallerle yüklü; ama, IMFye verilen, Dünya Bankasına 
verilen satır aralarına karışmış sözler, Washington'a verilen hesaplar vardır bu programların içeri
sinde. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Aralık 1991'de, Sayın Çiller'in ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak kürsüye çıktığı gü
nü hatırlıyorum. Geldiler, burada sizlere hitap ettiler, dediler ki: "Ekonomiden Sorumlu Devlet Ba
kanı oldum ve ilk defa bu kürsüden bir konuşma yapıyorum, heyecanlıyım. Bir ekonomik paket ha
zırlıyoruz, bir program hazırlıyoruz; ancak, bu paketi, bu programı burada size açıklamıyacağım, 
halka, millete, basına da açıklamayacağım; çünkü, Dünya Bankası yetkilileriyle görüşüyoruz, Dün
ya Bankası yetkilileri teyit ettikten sonra açıklayacağım." Ama -aralık ayıydı bu sözleri soylerken-
araya Noel tatili girdi, Dünya Bankası yetkilileriyle görüşmeler uzadı ve 18 Ocak 1992 giinilbir 
paket ilan ettiler; onun arkasından, Türkiye'nin nasıl bir deprem yerine dönüştüğünü de hep birlik
te izledik. Kürsüye ilk kez çıkıp söylemiş olduğu bu sözler, bir itiraftı; dört yıl boyunca izleyeceği 
çizgiyi ve gideceği istikameti gösteren itiraflardı ve bu sekiz paket program da, bu itirafların bel
gesidir. 

Evet, karakter itibariyle, görüntü itibariyle artık açıkça görünen bir gerçek var; sözü, vaadi hep 
vatandaşa veriyor; yetkiyi, oyu vatandaştan istiyor; ama, hizmeti ve kaynaklan, hep bir avuç tuzu 
kuruya akıtıyor... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) ...hesap vermeye gelince de, hesapları 
IMFye veriyor, Dünya Bankasına veriyor, YVashington'a, Clinton'a veriyor, Avrupa Birliğine veri
yor... Bu programda bile, Clinton'a şükranlarını takdim ediyor. Onun için, işsizlik artıyor; onun 
için, gelir dağılımı daha da kötüleşiyor; onun için, memur eziliyor, emekliler perişan oluyor, köy
lü, çiftçi mağdur, umutsuz ve esnaf sıkıntılı bir hal içerisinde kalıyor. İşte, 600 bin işçi sokaklarda, 
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hak istiyor; ne istiyor; reel ücretlerimde bir azalma, bir düşme meydana getirmeyin, yüzde 150'lik 
enflasyonun sorumlusu ben değilim, 1995 yılı itibariyle yüzde 90'lar seviyesinde seyreden enflas
yonun sorumlusu ben değilim, Çiller Hükümetidir; enflasyonla aşınan alım gücümüzü bize iade et
mesini istiyoruz diyor; ama, olmuyor, bir türlü olmuyor; çünkü, IMF, işçiye verme diyor, memura, 
emekliye, köylüye verme diyor, esnafın vergi yükünü artır diyor ve Sayın Başbakan da, IMPnin is
teklerine uyuyor; ama, vatandaşa verdiği sözü bir türlü tutmuyor. 

Bu Hükümetin kurulması için yapılan çalışmalar sırasında gümrük birliğinden çok söz edildi. 
"Aman, gümrük birliğine girme başvurumuz Avrupa Parlamentosunda oylanacak, Hükümeti bir an 
önce kurmalıyız" denildi. Fakat, gümrük birliği nedir, neyin nesidir; şu kürsüye çıkıp da, bunun asıl 
mahiyetini hiçbir zaman anlatmamıştır. 

Gümrük birliği daha iki yıl öncesine kadar Avrupa'nın talebiydi; Türkiye, gümrük birliğine 
girmek istemiyordu. Bürokratlar ve hatta bu Hükümet, gümrük birliğine karşı tereddütler içerisin
deydi; ama, Batılı lobiler, geçen iki yıl içerisinde öylesine çalıştılar ki, şimdi, gümrük birliği, san
ki Türkiye'nin talebiymiş gibi bir hal aldı. 

Değerli arkadaşlarım, gümrük bitliği, ekonomik bir bütünleşme değildir. Ekonomik bütünleş
mede malların, sermayenin, işgücünün ve hizmetlerin serbest dolaşımı vardır, (ilkemizin girmek 
istediği gümrük birliğinde ise, işgücü ve hizmetlerin serbest dolaşımı olmayacaktır; çünkü, bu alan
lardaki serbest dolaşım, Türkiye'nin ınenfaatmadır; ama, Batı, Türkiye'yi, Gümrük Birliğine alır
ken hizmetlerin, işgücünün, malların tamamının serbest dolaşımını engellemekte, izin vermemek
te, tarım ürünlerini bir tarafa ayırmakla ve Uzakdoğu rekabetine dayanamayacak -otomobil gibi-
bazı malların serbest dolaşımına karşı, kendi üstünlüğü olan malların serbest dolaşımı için bizi zor
lamaktadır. 

Bu malların Türkiye'ye girmesiyle birçok sektör batacak ve işsizlik artacaktır. Bunun netice
sinde, burada ortaya çıkan işsizliğin faturasını elbette onlar ödemeyecekler, biz ödeyeceğiz. Bu se
beple, önce gümrük birliğine girip arkasından tam üyelik bekleyen, Türkiye'den başka hiçbir ülke 
yoktur. Bütün ülkeler, önce tam üye olmuşlar, sekiz-on yıl gibi bir süre istemişler ve bu sekiz-on 
yıl süre içerisinde Avrupa Birliği fonlarından bu ülkelere kaynak aktarılmış; ekonomilerini düzelt
mişler ve ondan sonra gümrük birliğine geçmişlerdir. Nitekim İspanya, Portekiz, Yunanistan, önce 
tam üye olmuşlar; İspanya 50, Yunanistan 40, Portekiz 20 milyar dolar gibi bir kaynak aldıktan ve 
ekonomisini düzelttikten sonra, üstelik, ortaya çıkan işsizliği de -Avrupa Birliği ülkelerine gönde
rerek- telafi edecek mekanizmaları kurduktan sonra, gümrük birliğine girmişlerdir; ama, maalesef, 
Türkiye'de Batı lobisi öyle çalışmıştır ki. Hükümet, sanki bu bir kurtuluşmuş gibi kamuoyunu ya
nıltmaya çalışmakta ve uğraşmaktadır. 

Karar mekanizmalarında yoksunuz, Avrupa Parlamentosunda yoksunuz, Bakanlar Konseyin
de yoksunuz, komisyonda yoksunuz, Adalet Divanında yoksunuz ve bütün alınan kararlara uymak 
zorundasınız... Böylesine bir yapı olmaz değerli arkadaşlarım! Üstelik, üçüncü ülkelere karşı uygu
lanacak olan -Avrupa Birliğinin uyguladığı- ortak gümrük tarifesi de bizi bağlayacaktır. Böyle bir 
yapı içerisinde gümrük birliği bize ne verebilir; üstelik Batılı ülkelerin tamamı Türkiye'nin bu aşı
rı ve ısrarlı gümrük bBirliği talebini, siyasî ve ekonomik bir baskı aracı olarak kullanmaktadır. 

Gümrük Birliği Raportörü Carlos Gonzalez Carnero, 29 Eylülde komisyonda yaptığı konuş
mada -daha onbeş gün öncesine ait bir belgedir- bakınız ne diyor: "Türkiye'ye gittim, resmî ziya
retlerde bulundum ve bu ziyaretler sonucunda muhataplarıma, Anayasa değişikliklerini yapacaksı
nız; Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesini değiştireceksiniz; siyasî çözüm bulacaksınız;. 
Kıbrıs konusunda taviz vereceksiniz, müspet adımlar alacaksınız; aksı halde Avrupa Parlamento
su, gümrük birliği talebinizi reddeder dedim, bunu kendilerine ilettim'' diyor. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Yanlış tercüme etmişler. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Diğer taraftan, buradan çıkarılan kanunlara bile sürekli 

müdahale edilmektedir. 

Çiller Hükümetinin göndermiş olduğu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Tasarısı Meclisten geç
ti; birkaç maddesinin gerekçesinde "bu maddeler, Avrupa Topluluğu direktiflerine uygun olarak 
böylece tanzim edilmiş..." deniliyordu ve biz, Refah Partisi Grubu olarak "Avrupa Birliği direktif
leriyle buradan kanun geçirtmeyiz" dedik; ama, Refah Partisinin muhalefetine rağmen, maalesef, o 
tasarı kanunlaştı. (RP sıralarından alkışlar) Kanunlaştı da ne oldu; bakınız, elimde, Başbakan Baş-
danışmanlığının, "çok gizli" kaydıyla bir raporu var. Bu rapora göre, Avrupa Topluluğu Komisyo
nu, bu kanunda eksiklikler bulmuş ve tespit ettikleri eksiklikleri, Dışişleri kanalı vasıtasıyla Türki
ye'ye iletmiş. Raporda "bu konuda, 30 Ekim 1995 tarihine kadar yeni düzenlemeler yapmadığınız 
takdirde gümrük birliğine giremezsiniz" deniliyor; İşte rapor... 

Talimatlarla, direktiflerle hareket eden ve yönlenen bir iktidar anlayışı... Bu, doğrudan doğru
ya bir Çiller zihniyetidir... 

ALİ ESER (Samsun) - Ne olmuş yani?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Sayın Başbakan Çiller'in, daha ilginç bir tavrı var; Av

rupa'ya gidiyor "bizi, gümrük birliğine alın; eğer, bizi, gümrük birliğine almazsanız, Türkiye'de Re
fah Partisi iktidara gelir." diyor. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Gelecek, gelecek... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Diğer taraftan da, milletin" karşısına geçiyor, televizyon 
ekranlarından yayınlanan bu Hükümet Programının, 42 nci sayfasında yer alan cümleleri, milletve
killerinin ve milletin gözlerinin içine bakarak "gümrük birliğine, inancımızla, Kitabımızla, sema
larda sonsuza kadar yankılanacak Ezanımızla gireceğiz" Avrupa'ya gidiyor "...Refah Partisi gelir" 
diyor. Bazı ülkelerde resmî zevatla yaptığı konuşmalarda "fundamentalist dinciler gelir" diyor ve 
Türkiye'ye geliyor "gümrük birliğine Ezanla gireceğiz" diyor; bu raporlardan sonra mı?!. 

ALİ ESER (Samsun) - Ezan, sadece size mi ait?!. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Neyle giriyor; şu raporlardan sonra mı?!. 
ALİ ESER (Samsun) - Ezan, sadece sizin mi?!. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Evet, işte gerçekler, gerçeklerin içyüzü bu; gidip de, Ba

tı ülklerinde nasıl hesap verdiğinizin ifadeleri bunlar. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Onu buraya nasıl yansıttığınızın ifadeleri bu dokümanlar; bu dokümanlar, bunların ifadesidir. 

ALİ ESER (Samsun) - Saptırmayın, yalan söylemeyin!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Gerçek ortadadır, ekran ortadadır; ama, gizlediğiniz şey

lerin hepsi dökülmüştür, hepsi açığa çıkmıştır; 65 milyon insan bunları izliyor. 

ALİ ESER (Samsun) - Hepimiz vardık o toplantıda... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, oyu, yetkiyi milletten alıp, sözü, 

vaadi millete verip, birbuçuk insana hizmet edip, Washington'a, Avrupa Birliğine hesap yerenlerin 
gösterdikleri tablolar, sergiledikleri politikalar, istikametlerinin, yönlerinin ne olduğunu hâlâ gös
termedi mi?!. 

Ermenistan diyeceksiniz, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a saldıracak, soykırım yapacak, top
raklarının dörtte birini işgal edecek, doğrudan doğruya Türkiye'ye yönelik olarak da, soykırım id
dialarında ve toprak talebinde bulunacak... Arkasından da göreceksiniz ki, Sayın Başbakan, Erme
nistan'a buğday gönderiyor; sadece buğday değil, şeker de gönderiyor, elektrik enerjisi anlaşması 
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yapıyor, hava koridorunu övünerek açıyor; bu mu milliyetçilik, bu mu milletin iradesine sahip çık
mak, bu mu milletin kararlarına sahip çıkmak, bu mu oy ve yetki aldığı insanların duygularını ve 
düşüncelerini devlet politikasına yansıtmak?! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Amerika'nın taleplerini değil, Avrupa Birliğinin isteklerini değil, bu milletin iradesini ve istek
lerini Meclise getirecek, devlet politikası haline getirecek bir iktidara ihtiyacı vardır Türkiye'nin. 
(RP sıralarından alkışlar) 

ALİ ESER (Samsun) - Geç onları... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Hiçbir zaman, şu Çekiç Güç oylamalarından rahatsızlık 
hissetmediniz mi? 65 milyon insan Çekiç Güç'e karşı, sayın milletvekilleri de karşı; ama, Amerika 
istedi diye, her 6 ayda bir geliyor ve Çekiç Güç'ün görev süresi buradan uzatılıyor. Daha kısa bir 
süre önce "terör niye bitmedi, terör niye bitmiyor" diyordunuz... Değerli arkadaşlarım, terörün bit
mesi için, PKK'nın ezilmesi ve yok olması için, bu Hükümet, bütün desteği almıştır; Refah Parti
sinden de almıştır, bütün muhalefetten de almıştır... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Refah Partisi hariç!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ...60 milyon insanın desteğini almıştır, bütün kurum ve 

kuruluşlarıyla Türkiye Cumhuriyetinin desteğini almıştır; ama, zihniyet yanlış olursa, istikamet 
yanlış olursa, Clinton'un talimatlarına bakılırsa, bu ülkede terör önlenmez, terör bitmez. 

Nitekim, geçtiğimiz mart ayında, 35 bin askerle Kuzey Irak'a yapılan o büyük operasyonu, hâ -
rekâtı bir daha hatırlamanızı istiyorum. 3 trilyon liralık masraftan bahsedilen, 35 bin askerin girdi
ği bir harekâttı. Bütün askerî uzmanlar "böylesine büyük bir harekât yapıldıktan sonra, orada, 
PKK'nın başı ezilmeden, beli kırılmadan, bu gücün, bu askerin oradan çıkması doğru değildir" de
diler, herkes ittifak etti; "bu, birkaç günlük bir operasyon olamaz, birkaç aylık operasyon da ola
maz" dediler. Hatta, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirci "bu, aylar sürecektir; ama, bir yıl 
sürmez; PKK biter, ezilir, beli kırılır, ondan sonra askerimiz gelir" dedi; ama, aynı günlerde, nisan 
ayında, Sayın Başbakanın bir Amerika gezisi oldu, Clinton'la görüşmesi oldu, öncesinde ve sonra
sında, operasyondan 20 gün sonra, 35 bin askerin çekilmesine başlandı. Böyle mi önleyeceksiniz 
terörü, PKK'nın belini böyle mi kıracaksınız?!. 65 milyon insan buna destek verdi, güç verdi "bu 
iş bitsin, bu iş son bulsun" dedi; ama, yanlışlar, Washington talimatları, Avrupa Birliği talimatları, 
IMF ve Dünya Bankası talimatlarıyla bu ülkede hiçbir şey halledilemez. (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri alkışlar) 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Suudi Arabistan talimatları... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Kürsüye çıkan, söze başlayan Hükümet yetkilileri, sü

rekli "terörü bitirdik" diyorlar; ama, Sayın Başbakanın şu Programında bile, 1995 yılında 16 bin te
röristin öldürüldüğünden bahsediliyor. Bu rakam bile, olayların çıktığı boyutu ifade ediyor; ama, 
şehit edilen güvenlik görevlilerimizin ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı verilmiyor. İş
te, televizyonlardan izliyoruz, gazetelerden okuyoruz, bütün haber ajansları geçiyor; her gün, 15-
20 vatandaşımız katlediliyor, askerlerimiz, güvenlik görevlilerimiz şehit ediliyor; böyle mi bitiyor 
terör?!. Ama, tabiî, bu noktada, kendisinin bir kaygısı, kendisinin bir telaşı olmayan; çocuğu, oğlu 
güneydoğuda askerlik yapmayan bir Başbakan için "terör bitti" diye, ılımlı, yumuşak ve milleti ya
nıltıcı ifadelerde bulunmak, herhalde zor olmuyor. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum: Her ekonomik paketle birlikte, Türkiye'deki bütün eko
nomik dengeler altüst olmaktadır; enflasyon fırlamaktadır, bütün çalışanlar, üretenler yoksullaş
maktadır, halk perişan olmaktadır, yatırımlar azalmaktadır, işsizlik artmaktadır; ama, her ekonomik 
paketin arkasından, Türkiye'nin borç ve faiz ödeme kapasitesi ve göstergelerinde iyileşmeler mey-
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dana gelmektedir! Peki, bu paketler neyin nesi arkadaşlar; Türkiye'deki dengeleri tamamen bozu
yor, ama, borç ödeme göstergelerinizde geçici iyileşmeler meydana getiriyorsa, bu IMFnin, Dün
ya Bankasının hazırladığı paketler ne işe yarıyor?!. Bu IMF, Dünya Bankası, bu paketleri, Türki
ye'de yaşayan insanların sorunlarına çözüm bulmak için mi üretiyor, getiriyor, önünüze koyuyor; 
yoksa kendi ülkesindeki sermayenin çıkarlarını devam ettirmek için mi?!. Bunun çözülmesi gere
kir. (RP sıralarındanalkışlar) Borç ödemeleriyle, faiz ödemeleriyle ilgili bir tıkanıklık ortaya çık
tığında, hemen yeni bir paket hazırlanıyor ve takdim ediliyor. Bunun, çok hassas ve ince bir çizgi 
olduğunu ve iyi izlenmesi gerektiğini burada ifade etmek istiyorum. 

IMF reçeteleriyle Türkiye'nin hiçbir yere varamayacağı açıktır. IMF reçetelerine teslim olmuş 
bir Başbakanla Türkiye'deki sorunların çözülmeyeceği de açıktır. İşte Somali... Somali'de açlık var
dı; ama, 1983 yılına kadar kendi kendine yeterli bir ekonomisi vardı, hiçbir gıda maddesine ihtiyaç 
duymayan bir yapısı vardı; ama, yapılan bütün ilmî araştırmalar göstermiştir ki, 1983'ten sonra, 
IMF reçeteleri yüzünden gıda üretimi durmuştur ve Somali'yi açlığa IMF reçeteleri sürüklemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, onun için diyoruz ki, IMF reçetelerinden, Dünya Bankası programların
dan, Washington'dan ve Avrupa Birliği direktiflerinden bize hayır gelmez. Biz burada milleti tem
sil ediyoruz, biz burada milletin gücüyüz ve milletin iradesini ve kararlılığını bu Meclise.taşımak 
zorundayız, devlet politikası haline getirmek zorundayız. Nitekim, 1980 sonrasından bugüne ve 
özellikle de dört yıl içerisinde tarımın içine düşmüş'olduğu darboğazı hepiniz yakinen izliyorsu
nuz. Bugün Türkiye'de köylü perişandır, çiftçi perişandır; Çiller Hükümetinin yanlış politikaları 
yüzünden, IMF'ye teslim olmuş politikalarf yüzünden, bugün köyler, işsizler ordusunun, barındığı, 
gizli işsizlerin sığınak kapısı haline dönüşmüştür. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Hiç alakası yok...Sen hiç köye gittin mi?!. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Nüfusun yüzde 45'i köylerde yaşıyor ve millî gelirin de 

yüzde 15'ini alıyorsa, köylerdeki sefaletin ne olduğunu bu izah etmiyor mu?! Rakamları görmüyor 
musun?! (RP sıralarından alkışlar) 

Çiller Hükümetinin son yıl izlemiş olduğu yanlış gübre politikaları...Evet, Programda "tarım
sal fiyat desteklemelerini kaldırdık, köylüye, doğrudan ödeme yapıyoruz" deniliyor; ama, gübre 
üretimi yapan İGSAŞ'ın 1994 yılı kârına bakıyorsunuz, 1,8 trilyon lira olmuş. 

Köylüye, sübvanse ederek, maliyetlerini düşürerek gübre vermek zorunda olan, vermesi gere
ken bir iktidar, gübre üreten bir devlet kuruluşunu kâra geçiriyor, köylüye daha fazla yük getirmek 
için, maliyetlerini artırmak için, tarımı çekilmez hale getirmek için; ama, bu 1,8 trilyon liralık ge
lir repoya yatırılıyor, işletme sermayesi olarak kullanılmıyor ve 1994 yılında köylü, çiftçi, piyasa
da gübre bulamaz oluyor, tarlasına gübre atamaz oluyor. (RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 
Bunun neticesinde, Hükümet "sübvanse vermem, fiyatları düşürmem" diyor, gübreye zam yapıyor 
ve "ben, sana yüzde 30 iade vereceğim" diyor. Yüzde 30 iade vereceğim diyorsun; ama, zaten, o 
ateş pahası fiyatlar yüzünden, birkısım köylü tarlasına gübre atamamış, birkısım köylü bulamamış, 
karaborsadan dahi temin edememiş; ama, gübre alanlara da, hâlâ o yüzde 30'lıık iadeyi vermediniz, 
köylüyü nasıl destekliyorsunuz... 

Hayvancılığı mahvettiniz. Türkiye, 1980'lerin başlarında, dünyada, hayvan sayısı itibariyle ilk 
10 ülke içerisinde yer alıyordu; ama, yanlış hayvancılık politikaları yüzünden, Türkiye'de hayvan 

yarlığı yok edilmiştir. 
ALİ ESER (Samsun) - Kaç baştı, kaç baş oldu?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - 10 sürünün bulunduğu küçük köylerde bile, şimdi bir tek 

sürüye rastlayamıyorsunuz. Hayvancılığı bu ülkede yok eden, tahrip eden, et ithaliyle piyasada 
hayvan bırakmayan ve Türkiye'yi mağdur eden, bu İktidar olmuştur. . 
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Buğday üreticisi, bu İktidar yüzünden perişan hale düşmüştür. 7 000 lira taban fiyatı verdiniz 

ve köylü, çiftçi, tahıl üreticisi, ister istemez, tüccara satmak zorunda kaldı; ama, sonra, onlar da al
maz oldular. Ofis de buğday almadı ve bugün, depolarda, askerî ihtiyaçlar için zorunlu bulunması 
gereken buğday stoku bile yok. 

Şeker pancarı üreticisi mağdur edilmiştir. Geçen sene, düşük fiyat verdiniz, yeterli ekim yapıl
madı; bu yüzden, Türkiye, şeker ithal etmek zorunda kaldı. Geçen yıl, tonu 300 dolara şeker ihraç 
ettiniz. Ermenistan'a 300 dolara şeker ihraç ettiniz (RP sıralarından "İsrail'e de" sesleri) bu yıl, 460-
500 dolara ithal ediyorsunuz ve vatandaşa da 1 000 dolara yediriyorsunuz. İşte, sizin tarım politi
kalarınız bunlar!.. 

Şu anda grevler var; pancar alımı yapılmıyor... 

ALİ ESER (Samsun) - Destekleyin, destekleyin!.. Grevleri destekleyin!.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ... pancarlar, hâlâ tarlada bekliyor. 

ALİ ESER (Samsun) - Sokağa çıkanları hâlâ destekleyin, tahrik edin!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Kış şartları altında, bu pancar üreticisi ne yapacak, der

dine nasıl deva olunacak, hiç düşüneniniz yok; ortada hükümet yok... (RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Pamuk üreticisi perişandır. Birlikler, 38 bin-40 bin Türk Lirasından, pamuğa fiyat biçtiler; 
ama, Ziraat Odaları Birliği, maliyetlerin 38 500 Türk Lirası olduğunu açıkladı. Bu maliyete rağmen 
verilen para karşısında, pamuk üreticisi perişan oldu. Soğan üreticisi perişan oldu, fındık üreticisi 
perişan oldu, çay üreticisi mahvoldu, bu İktidarın yanlış politikaları yüzünden. 

IMF "köylüye, çiftçiye vermeyeceksiniz" dediği için vermediniz. IMF, Dünya Bankası "işçi
ye, memura vermeyeceksiniz" dediği için, işçiyi, köylüyü, memuru, emeklileri enflasyona ezdirdi
niz, perişan ettiniz ve mahvettiniz. İşte, dört yıllık, Türkiye'nin özetidir bu, dört yıllık, Türkiye'nin 
görüntüsüdür bu! 

Bağ-Kur'lular, gerçekten, bütün gelir kesimlerinin içerisine düştüğü sıkıntının ve perişanlığın 
içerisindedir. 

Kısaca, belirtmek istediğim nokta şudur: Bu Hükümet Programı, 2 anahtar ve yeşil kart vaat
leriyle iktidara gelenlerin bir itiraf belgesidir. Bu bir haftalık Hükümetin, millî savunmaya, diyane
te ve orman köylüsüne yönelik hiçbir politikası yoktur. Bu Programda, diyanetle, millî savunmay
la, orman köylüsüyle ilgili hiçbir cümle yoktur; çünkü, bu Hükümetin, bu kesimlerle ilgili bir po
litikası yoktur. 

Bu Programda, aileyle, gençlikle, kadınlarla, özürlülerle ilgili bir tek cümle yoktur; çünkü, Hü
kümetin bu konuda bir programı yoktur veya IMF henüz takdim etmemiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bir daha okuyun; iyi okumamışsınız... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - İşsizlik nasıl çözülecek, kalkınma nasıl sağlanacak; bu 

Programın sahiplerinde böyle bir dava yok, böyle bir heyecan yok ki, burada, işsizliğin nasıl çözü-
leceğiyle ilgili cümleler olsun. 

Ahlak tahribatı nasıl önlenecek, manevî kalkınma nasıl sağlanacak, bu nasıl yapılacak; bu 
Programda, bununla ilgili hiçbir cümleye, hiçbir ifadeye rastlayamazsınız, göremezsiniz... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Onu size bırakmışlar... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ...ve özellikle şunu da belirtmem gerekiyor: Asıl olan, 

bu kitapçıkta yazılı olanlar değildir; Sayın Başbakan, bu kürsüden Hükümet Programını takdim 
ederken, bu Programı okurken, eğitimle, kültürle ilgili bölümleri atlamıştır, sağlıkla ilgili bölümlc-
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ri atlamıştır (RP sıralarından alkışlar) çalışma hayatıyla ilgili bölümleri atlamıştır, tarımla, sanayiy
le, vergiyle, sosyal güvenlikle, mahallî idalerelerle ilgili bölümleri atlamıştır; çünkü, o konularda 
bir program yoktur veya IMF paketleri henüz kendisine takdim edilmemiştir. 

Bu Program, bu haliyle, bu Hükümetin yapmadıklarının itirafıdır. "Terörden zarar gören va
tandaşlarımızı kucaklayacağız" deniliyor; demek ki şimdiye kadar kucaklanmamış; "yeni bir eko
nomik krizin yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz" deniliyor; demek ki bu millete, dört yıldır, sürek
li ekonomik krizler yaşatılmış; "aylardır sürüncemede kalan toplusözleşme tıkanıklığına çözüm bu
lacağız" deniliyor. Niçin aylardır çözümsüzlük ve tıkanıklık oluşturuyorsun?!. 

Dışticareti etkiliyor, ekonomiyi etkiliyor, yatırımları etkiliyor. Bu ülkede yaşayan insanları et
kileyen böylesi bir tıkanıklığı, niçin devam ettiriyorsunuz?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şener, 5 dakika daha süre kullanabilirsiniz; ama, lütfen, 5 dakikada bitirin. 

Buyurun. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bu Programda "yolsuzluklara karşı etkin kurumsal ön
lemler alınacaktır" deniliyor; demek ki, şimdiye kadar, yolsuzluklara karşı etkin kurumsal önlem
ler alınmamıştır; yolsuzluklar, âdeta, kurumsallaşmıştır. (RP sıralarından alkışlar) 

Medyaya, trilyonlarca lira dağıttınız. Halk Bankasının 1995 yılı reklam bütçesi, 383 milyar 
500 milyon liradır. Tekel'in, 1995 yılında, reklam bütçesi, 750 milyar liradır; Tekel, neyin reklamı
nı yapacak da, 750 milyar lira reklam bütçesi ayırıyorsunuz?! Halk Bankasının özürlülere verece
ği kredilerle ilgili günlerce reklam verdirttiniz; 100 milyar liralık kredi verildi; 85 milyar liralık rek
lam bedelini de, bazı medya kuruluşlarına dağıttınız. 

Azerbaycan petrol boru hattı, Türk tezi değildir; bu da, bir aldatmacadan ibarettir. Türkiye'nin, 
Hazar petrolleri konusunda, bir tek tezi vardır; o da, Bakü-Ceyhan petrol boru hattı tezidir. Şimdi, 
düğün bayram ediliyor "boru hatlarından biri Bakü'den Novorossisk'e; ikinci boru hattı da, Ba-
kü'den Supsa'ya gidecek, Karadeniz'e akacak" diye, kamuoyu yanıltılıyor. Bu, Türkiye'nin tezi de
ğildir ve Bakü-Ceyhan petrol boru hattı ile de hiçbir ilişkisi, hiçbir bağlantısı yoktur. Milleti yanılt
maya devam etmenin de, bu iktidara getirebileceği hiçbir şey -maalesef- yoktur. 

Bu Program, Türkiye'ye, dört uzun yılda bir çivi çakmayanların bir itirafnamesidir. Birtakım 
projelerin ve yatırımların listesi verilmiş. Bunların içerisinde "modeli bize aittir, biz başlattık, biz 
bitirdik" denilecek bir tek proje yoktur; şu Programda sıralananlar dahil, sizin hiçbir şeyiniz yok. 
Çiller Hükümetinin bu ülkeye çaktığı hiçbirçivi yok. Açıkça söylüyorum "modeli bize aittir, biz 
başlattık, biz bitirdik" diye, şu kürsüden bir tek proje söyleyin... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Dört senede, hâlâ, Bolu Dağını aşamadınız. Zara-Suşehri arasındaki Geminbeli yolunu, yıllar
dır programda durmasına rağmen, hâlâ, bulunduğu yerde saydırıyorsunuz; Altınyayla-Doğanşar 
yollarını ortada bıraktınız. Ne yaptınız; hiçbir şey!.. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Biraz da bu tarafa konuşun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bir tane karayolu, liman, havaalanı, enerji tesisi, fabri

ka yapımını başlatıp bitirebildiniz mi?!. 
İşçiye vermem diyorsunuz, memura vermem diyorsunuz; emekliye vermem, işsize imkân sağ

lamam diyorsunuz; çiftçiye, köylüye vermem diyorsunuz; sonra da, Hükümet Programının 15 inci 
sayfasında "çünkü, verilecek para, 60 milyon vatandaşımızın parasıdır" dcniliyor.Yalnız, anlaya
madığımız bir şey var; veremediğiniz işçiden, veremediğiniz memurdan, veremediğiniz dul ve ye
timden, veremediğiniz çiftçiden, veremediğiniz dargelirliden sonra, geriye kim kalıyor... 
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AHMET DERİN (Kütahya) - 5 tane holding... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - "60 milyonun hakkını, parasını, nüfusun yüzde 90'ına 
vermem, geri kalan birbuçuk, tuzu kuru insana dağıtırım" diyorsunuz, bunu ifade ediyorsunuz... Bu 
Program, bunun açık itirafıdır ve ilanıdır. Aslına bakarsanız, bu Hükümet de zaten bunun için ku
rulmuştur; yüzde 90'ın parasını sadece belli bazı çevrelere akıtmak için. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Yalı komşularına... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Programda ifade edildiği gibi, onun için bu Hükümet ce
sur bir Hükümettir; çünkü, bu haliyle, bu dört yıllık görüntüsüyle Genel Kurulun huzuruna gelebi
liyor, onun için cesurdur; milletin karşısına çıkabiliyor, onun için cesurdur. Milleti perişan ettiniz; 
ama, cesaretiniz devam ediyor... 

On.aydır maaşları artırmadınız; gübreye zam yaptınız, mazota zam yaptınız, elektriğe zam 
yaptınız; ürün fiyatlarını düşük belirlediniz, ürün alım bedellerini ödemediniz; ilaç paralarını artır
dınız; vatandaşın tek yiyebileceği ekmeği 9 bin lira yaptınız; enflasyon hâlâ yürüyor; ama, ne ka
dar kaçarsanız kaçın, bu sandık, sonunda önünüze gelecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şener, zatı âliniz zamlara karşısınız, benden zam istiyorsunuz; ne yapayım 
şimdi... İki dakikada toparlar mısınız? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Peki efendim. 

BAŞKAN - Lütfen... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bu köylü, bu çiftçi, bu işçi, bu memur, bu emekli, bu dul 

ve yetim, bu işsiz ve bu dar gelirliler; kısaca, bu muharip gaziler, sizin onlar için yaptıklarınızı 
unutmayacaktır, karşınıza çıkaracaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, saat 16.00'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.50 

© 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.04' 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Abbas INCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

. ; @ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

III - HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 
/. - Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi 

(Devam) 
BAŞKAN - Hükümet Programıyla ilgili olarak, Anavatan Partisi Grubu adına, Genel Başkan 

ve Anavatan Partisi Grubu Başkanı Sayın Mesut Yılmaz; buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
ayakta alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ ( Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; azınlık hükümetinin Programı üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamadan önce, Yü
ce, Heyetinizi ve televizyonları başında bizleri izleyen bütün vatandaşlarımızı Anavatan Partisi 
Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Bir hükümetin, kendisine güvenoyu isteyen bir hükümetin, bu talebinde dayanacağı değişik 
unsurlar olabilir; bir hükümet, programına dayalı olarak Meclisten güvenoyu isteyebilir. Bu takdir
de bize düşen, o programı incelemek, o programın kendi hedefleri arasındaki tutarlılığı araştırmak
tır. Hele, yeni kurulan bir hükümet, seçimlerden yetti çıkmış bir hükümet, milletten yeni yetki al
mış bir hükümet, elbette ki, her şeyden önce programıyla değerlendirilmek durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, bu anlamda bir güven talebiyle Meclisin önüne gelemez. 
Çünkü, bu Hükümet, icraatıyla, milletimizin malumu olan bir Hükümettir. Bu Hükümet, 50 nci Hü
kümetin devamıdır; 50 nci Hükümet de, 49 uncu Hükümetin devamıdır. Dolayısıyla, güvenoyu de
ğerlendirmesi yaparken, güvenoyu verip vermemeyi değerlendirirken, bütün milletvekilleri, bu Hü
kümetin dört yıllık icraatını ve özellikle Sayın Çiller'in Başbakanlığı dönemindeki son ikibuçıık yıl
lık icraatı değerlendirmek durumundadırlar. 

Üstelik, bu Hükümetin, bize göre selefi olan Hükümetten, yani, görevi devraldığı Hükümet
ten, Başbakanı aynı olmakla birlikte, bakanlarının büyük kısmı aynı olmakla birlikte, esas itibariy
le aynı siyasî güce dayanmakla birlikte, önemli bir handikapı söz konusudur/Daha önceki Hükü
metlerde, mesela 50 nci Hükümette, Sayın Başbakanın yanında, bir ölçüde onu dengeleyebilecek, 
Sayın Erdal İnönü gibi, Sayın Hikmet Çetin gibi bir Başbakan Yardımcısı vardı. Bu Hükümetin 
başbakan yardımcısı da yoktur. Bu Hükümet, kendinden önceki Hükümetlere göre tek kişiye en-
dekslenmiş bir Hükümettir. ' 

Hemen söyleyeyim ki, Anavatan Partisi olarak biz bu Hükümete güvenoyu vermeyeceğiz. 
Çünkü, bu Hükümete ve bu Hükümeti kuran Sayın Başbakana güvenmiyoruz. Güvenmiyoruz: çün
kü, kendisinin bilgi, birikim ve becerisinin, Hükümet Programında yer alan, kendi tabiriyle, sırat 
köprüsünden geçmekte olan Türkiye'yi feraha çıkarmakta yeterli olacağına inanmıyoruz. Güven
miyoruz; çünkü, Sayın Başbakanın kararlarıyla, icraatında verdiği sözlerde, yaptığı açıklamalarda 
samimi olmadığını, âdeta milletin önünde, sürekli bir oyun sergilediğini düşünüyoruz. Güvenmi
yoruz; çünkü, son dört yıldır ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan olarak söyledikle
rinin birisini bile gerçekleştiremeyen Sayın Çiller'in -hem de seçime giderken- önümüzdeki birkaç 
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aylık dönemde, bu Programında yazdığı hususları gerçekleştirebileceğine inanmıyoruz. Ve nihayet, 
değerli milletvekilleri, bana müsaade ederseniz, kendi bütçesinde olduğu gibi, kendi Programının 
Mecliste görüşülmesinde de Meclise gelmeyen bir Başbakana biz güvenemeyiz. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İşte, bu düşüncelerle, Anavatan Partisi olarak, biz, Sayın Başbakana ve onun kurduğu Hükü
mete güvenoyu vermeyeceğiz; ama, bu hükümete güvenmeyen sadece biz değiliz, sadece Anava
tan Partisi değil; bakın, 350 bin kamu işçisi bugün grevdedir. Biz, burada, güvenoylamasını yapar
ken, belki, yarım milyon işçi, Ankara'da eylem yapacak. Bir düşünün şimdi; bu işçiler, bu Başba
kana güvenebilirler mi... On aydan beri onları muhatap alıp, masaya oturmamış, mayıs ayında on
lara sıfır ücret artışı teklif etmiş; sonra, temmuz ayında, yüzde 5,4 ücret artışı teklif etmiş, şimdi 
güvenoylaması yaklaşınca teklifini, zannediyorum bugün, yüzde 16 küsura çıkarmış; ama, aynı 
Başbakanın, Hükümet Programında, demeçlerinde, beyanatlarında, Meclis konuşmalarında, bu ke
sime verdiği bir taahhüt var: "Biz, sizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz" taahhüdü var; "memurlara, iş
çilere, emeklilere, enflasyonun altında ücret artışı vermeyeceğiz" taahhüdü var. Şimdi, bu işçiler, 
eğer, Başbakanın bu taahhüdünün sadece yarısına razıysalar, sadece enflasyonun yarısı kadar bir 
ücret artışı talep ediyorlarsa, içinizde vicdan sahibi hiçbirinizin, onları haksiz görebilmesi mümkün. 
müdür? 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Siz, zamanında verdiniz de bu hale geldi. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Senin gibi yüzde 300 verip de çekip gitsek miydi!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bakın, şimdi bu hale geldi... Size, o zaman bir rakam ver

mek zorundayım: 
Değerli arkadaşlarım, 1991 yılında kamu kesimindeki toplu iş sözleşmesini benim Hüküme

tim yaptı, ben yaptım. 1992 yılının sonunda, bizim yaptığımız toplusözleşmenin süresi doldu. O ta
rihte, kamu kesimindeki ortalama işçi ücreti 5 milyon liraydı, tekrar söylüyorum 5 milyon liraydı; 
zannediyorum, 50 bin lira da küsuratı var. 

Sayın Çiller, 1993 Eylülünde iki yıllık bir toplusözleşme yaptı. 1993 ve 1994 yıllarım kapsa
yan bir toplusözleşme yaptı. Birinci yıl için -zaten, eylül ayında toplusözleşme yapıldığı için bir so
run olmadı- sanıyorum ilk altı ay için yüzde 34, ikinci altı ay için yüzde 27 bir artış verildi -hep, 
ortalama rakamlarla konuşuyorum- ama, müteakip yıl için, 1994 yılı için, işçi sendikası Türk-İş, 
Hükümete bir taleple geldi "birinci altı ay için yüzde 25, ikinci altı ay için yüzde 20 ücret artışı ta
lep ediyoruz" dedi. Türk-İş'in talebi bu idi. Yani, birinci yıl için, sabit artış oranları tespit edildi; 
ama, ikinci yıl için, Türk-İş, ilk altı ay için yüzde 25, ikinci altı ay için de yüzde 20'lik bir artış ta
lep etti. Sayın Başbakanın cevabı ne oldu biliyor musunuz; "sabit oranı kabul etmem. Enflasyona 
endekslenecek. Enflasyon ne kadarsa, o kadar ücret artışı vereceğim." Türk-İş "enflasyon artı yüz
de 10 olsun, yani, enflasyonun üzerinde bir refah payı olsun" dedi, Başbakan kabul etmedi. Türk-
İş "enflasyon oranı artı yüzde 5 olsun" dedi, Başbakan yine kabul etmedi. Sonunda Türk-İş, ikinci 
yıl için enflasyon oranını kabul etti, toplusözleşme imzalandı; ama, 1994 yılında, Türkiye'de, enf-. 
lasyon yüzde 149,6, yüzde 150 oldu ve cumhuriyet tarihinde hiç yaşanmamış bir şey oldu. Bir Baş
bakan, altında imzası olan toplusözleşmeyi inkâr etti; Hükümet olarak altına imza attığı toplusöz
leşmenin hükümete yüklediği yükümlülüğü yerine getirmekten kaçındı; yılbaşında ücret artışı öde
mesi gerekirken, yıl sonuna kadar ödemedi; bir yıl boyunca, işçilere, ücret artışı ödemedi; ondan 
sonra, bonoyla ödedi. Biz hesapladık, işçi kesiminin, sadece bu vade farkından doğan zararı, asga
rî 17 trilyon lira tutuyor 

Şimdi, bakın, nedir durum: Biz, ortalama işçi ücretini 5 milyon lirada bırakmışız. Sayın Baş
bakan bir toplusözleşme yapmış, bugün, kamu kesiminde, ortalama işçi ücreti 18 milyon 900 bin 
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liradır; yani, iki yıl içerisinde, ortalama işçi ücreti dörde katlanmış. Eğer, Türk-İş'in talebi kabul 
edilseydi, bu oran 10 milyon lira civarında olacaktı, ikinci yıl için, Başbakan kahramanlık yapma
saydı "ben, enflasyonu düşüreceğim, onun için, enflasyona endeksleyin" demeseydi, ücret artışının 
ikinci yılını enflasyona bağlamamış olsaydı, bugün, baz olarak 18 milyon 900 bin liralık ortalama 
bir işçi ücreti söz konusu olmayacaktı. Bugün, Hükümeti sıkıntıya sokan asıl hadise bu. Sayın Baş
bakanın, çıkıp da "memur maaşının şu kadar misli ortalama ücret alıyorlar, emeklinin şu kadar ka
tı alıyorlar" demesinin altında, kendi yaptığı toplusözleşme yatıyor. 

O toplusözleşmede, Türk-İş'in talebi -tekrar söylüyorum- sabit artıştır, Başbakanın verdiği, 
enflasyondur. Neticede, ne olmuş biliyor musunuz; 1994 yılının birinci 6 ayı için yüzde 30 küsur, 
ikinci 6 ay için yüzde 60 küsur; yani, bir yıl için yüzde 110 küsur ortalama artış ödenmiş. 

İleriyi görememenin, kendisinde sahip olmadığı yeteneklere güvenmenin, kendisinde olmayan 
birtakım becerilere vehmetmenin, işte bugün, devleti getirdiği nokta budur. Dokuz aydan beri işçi
lerle masaya oturmuyorlar; şimdi, güvenoyu gelince, her gün, beş tane bakan görevlendirmiş, altı 
tane bakan görevlendirmiş; sabahtan akşama kadar görüşme yapıyorlar... 

ALİ ESER (Samsun) - Siz, oraya başbakan gönderdiniz... 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Türk-İşin talebini karşılayacaklarda, o şarta bağlamış olan 

partilerin desteğini alacaklar!... Böyle bir hükümete güvenebilir misiniz sayın milletvekilleri, böy
le bir hükümete güvenebilir misiniz... 

Bakın, sadece işçiler değil bu Hükümete güvenmeyen, bu Hükümete güvenmeyen yatırımcı
lar var. Bugün, Türkiye'de yatırım yapılmıyor. Bırakın yatırım yapmayı, insanlar, devlet garantili 
olarak, üç aydan uzun vadeli borç para bile vermiyorlar; içborçlanmada, üç ayın ötesinde borçla
namıyor devlet. Yatırımcı yatırım yapmıyor; çünkü, ilerisini göremiyor. Hiç kimse ilerisini görmü
yor; çünkü, Hükümete güvenmiyor. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Dört senedir söylüyorsunuz bunu... 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Biraz önce işçilerden bahsettim. Sayın Başbakan da diyor 

ki: "Memurların durumu işçilerden daha kötü, emeklilerin durumu onlardan da kötü; eğer, ben, 
bunların istediği parayı verirsem, 60 milyonun hakkını veririm." Başbakanın sözlerinden benim al
gıladığım; sanki, kamuda çalışan işçiler, memurların, emeklilerin, çiftçilerin ve küçük esnafın hak
kını yiyor.., Hayır, doğru değil... (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Doğru diyenler yalan söylüyor. , 

Bakın, doğrusu şudur: Bugün, Türkiye'de, emeğiyle geçinen, alınteriyle geçinen, ücret karşılı
ğında geçinen bütün bu kesimlerin, yani ortadireğin, Türkiye nüfusu içerisindeki oranı yüzde 95'tir. 
Bütün bu kesim, bütün bu kesimler, bütün ortadirek, netice itibariyle, aynı kesim, yüzde 5'i aşma
yan rantiye kesimi tarafından sömürülmektedir; ama, bunun müsebbibi o kesim değildir, o rantiye 
sınıfı değildir; bunun müsebbibi bu Hükümettir, Sayın Çiller'dir. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Size bir tek rakam vereceğim: Şimdi, Türk-İş ile Hükümet arasında pazarlık konusu 
olan miktar 10-15 trilyon liradır. Türk-İş inmiştir, Hükümet çıkmıştır, aradaki açık 10 ilâ 15 trilyon 
lira arasındadır; ama, Koalisyon Hükümetinin 1992'den 1993'ten, 1994'ten bugüne kadar, o rantiye 
sınıfına, içborçlanma faizi olarak ödediği toplam miktar ne kadar biliyor musunuz; 797 trilyon li
ra; yaklaşık 800 trilyon liradır. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bırakıp gittiğin borçlar ödendi. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bugün, ortadirek sıkıntıdadır. En bü

yük sıkıntıyı memurlar çekmektedir, en büyük sıkıntıyı emekliler çekmektedir. Bu Başbakanın o 
memurlara "sizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözü vardır; ama, bugün, enflasyon yüzde 91.3'tür. 12 
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aylık enflasyon yüzde 91'dir. Yüzde 91 enflasyona karşılık, memurlara, nisan ayından beri maaş ar
tışı yapılmamıştır. Emeklilere herhangi bir ücret ayarlaması yapılmamıştır. Memurlar, emekliler 
enflasyona kurban edilmiştir. Enflasyona ezdirilmeyeceği vaat edilen, Başbakan sözüyle taahhüt 
edilen memur ve emekliler, bugün, enflasyona ezdirilmiştir, sefil edilmiştir. 

Bakın, şimdi, mesele, sadece kamu kesimindeki işçilerin meselesi değildir. İşçiler taleplerin
de haklı oldukları için, biz, işçilerin yanındayız, sonuna kadar da yanında olacağız.(ANAP sırala
rından alkışlar) 

Tekrar söylüyorum, mesele, sadece kamu kesiminde yapılacak toplusözleşmelerle çözümlene
cek bir mesele değildir. Memurların, emeklilerin de geçim şartlarını iyileştirecek bir düzenlemeye 
Türkiye'nin, artık, daha fazla vakit kaybetmeden, bir an önce kavuşması lazımdır. Bunu göreme
yenlerin, bunu, artık, görmesi lazımdır. Türkiye, artık, bugün, sosyal bakımdan patlamaya hazır bir 
barut fıçısı haline gelmiştir. Bu mesele, bir parti meselesi filan değildir. Bu meseleyi, sadece, bu 
Hükümeti, hiçbir sözünü yerine getirememiş olan bu perişan Hükümeti eleştirmek için söylemiyo
rum; daha büyük tehlikelerden ürktüğüm için söylüyorum, oyunuzu verirken aynı değerlendirme
yi sizin de yapmanızı beklediğim için söylüyorum. Yüzde 90 enflasyona karşı, yüzde 5, yüzde 10 
ücret artışıyla, insanları tutamazsınız; hele, o insanlara enflasyon kadar ücret artışı vaat etmiş bir 
hükümetseniz, ondan sonra size kimse güvenmez. Memurlar güvenmez, emekliler güvenmez, işçi
ler güvenmez. Peki, çiftçi güvenir mi, çiftçi?!. 

Bakın değerli arkadaşlarım, ağustos ayının 1 Tinde, Sayın Başbakan, Giresun'a gitti, fındık pi
yasasını açtı. Yanında Sayın Başbakan Yardımcısı vardı. Hükümet adına söz verdiler, dediler ki 
"fındığı, destekleme alımları kapsamına alıyoruz. Yani, bundan sonra, fındığa yeniden destekleme 
fiyatı uygulayacağız." Ne demektir destekleme fiyatı; piyasadaki fiyat ne olursa olsun ben, bu fi
yattan -açıkladığım fiyattan- istediğin kadar, getirdiğin kadar ürününü almayı taahhüt ediyorum de
mektir. Giresun'da, Başbakan açıklıyor fiyatı. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Başbakan açıklamadı fiyatı. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Başbakan Yardımcısı açıklıyor; Başbakan da yanın

da, itirazı varsa orada söylemesi lazım. 
1,70 dolardır açıkladığı fiyat. Bugünkü karşılığı, Türk parasıyla 85 bin liradır. Bugün, gidin 

bakın Giresun'a, gidin Ordu'ya, gidin Trabzon'a, gidin Sakarya'ya bakalım, Bolu'ya gidin... 65 bin 
liradan alıcı arıyor fındık üreticisi. Şimdi, bu fındık üreticisi bir daha Başbakana güvenir mi; bir da
ha güvenir mi bu Başbakana?!. (ANAP sıralarından alkışlar) 

11 Ağustosta, Başbakan çıkmış "müjde olsun size, fındığınızı destekleme kapsamına aldım" 
demiş. Bugün ekimin 13'ü olmuş, daha kararname falan çıkmamış... 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) - Sizin konuşmaya hakkınız yok; sekiz ay parasını ödeyemediniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bakın, aynı şey buğdayda yaşanmış. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) - On ay parayı ödeyemediniz, on ay!.. 
İRFETTİN AKAR (Muğla) -Çayın parasını ödeyemediniz, fındığın parasını ödeyemediniz., 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) - Fındığı yaktılar Giresun'da... 

A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Bakın, çay dediniz de aklıma geldi: 1991 Kasımında, ben, 
Hükümetten ayrıldığım zaman, Çay-Kur'un, çay üreticisine 5 kuruş borcu yoktu. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Senetle ödediniz. 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Hayır, senet falan değildi, nakit ödenmişti. O yılın bütün 

üretiminin parasını ödedik, dört sürgünü ödedik. 
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Bakın, bugün ekim ayının ortası geldi, daha mayıs ayındaki birinci çay sürgününün parasını 

Ödemediniz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - 2 trilyon ödendi. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Yahu! Ne vicdansız insanlarsınız, düşünmez misiniz; bu 
çay üreticisi neyle geçinecek (ANAP sıralarından alkışlar) odununu nasıl alacak, okul parasını na
sıl verecek, erzağını nasıl alacak, bakkala borcunu nasıl ödeyecek; hiç düşünmez misiniz, bunu dü
şünmeden nasıl oturursunuz bu koltuklarda?!. • ' - . • ' ' ' ' 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin borçlarınızı biz ödedik. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ayçiçeğine 18 bin lira fiyat verdiniz. Gidin, sorun baka

lım Edirne'ye, gidin, sorun Tekirdağ'a, 12 bin liradan alıcı arıyor ayçiçeği üreticisi; 12 bin liradan... 
Ödeyemeyeceğiniz fiyatı niye açıklıyorsunuz?!. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Pamukta da aynı, üzümde de aynı... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bütün ürünlerde aynı şey ve sonunda da ne oluyor, bakın; 
hiç yaşanmamış şeyler yaşanıyor devlette, hiç yaşanmamış şeyler yaşanıyor... Fiskobirlik'in Genel 
Müdürü çıkıyor, basın toplantısı yapıyor; Hükümeti yalancılıkla suçluyor. Benim değil; bu Hükü
metin Genel Müdürü "madem, bize kaynak aktarmayacaklardı, madem, bize Hazineden para ver
meyeceklerdi; o zaman niye fiyat açıkladılar? Ben, bu fiyattan alım yapamam; benim param yok" 
diyor. Bir günlük şov uğruna, Giresun'daki bir günlük şov uğruna, devleti bu kadar tahrip etmeye 
değer mi?!. Velhâsıl, üretici size güvenmiyor. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Bize güvenmiyorlarmış.;. Ne alıyordu si
zin zamanınızda çiftçi, ne verdiniz?.. 

A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Üretici size nasıl güvensin? 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Çiftçiye ne verdiniz?.. Duysun Türkiye... 

Duyuyor... 
BAŞKAN - Sayın Yılmaz, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, bir hükümetin programını müzakere ediyoruz. Her sayın grubun aynı sü

re konuşma hakkı vardır. Rica ediyorum... İlaveten, biliyorsunuz, bu yıl, tolerans yılıdır. Rica edi
yorum... 

Buyurun efendim. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Eski Başbakan bize "vicdansız" diyor. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Size hiçbir şey demiyorum, sizinle hiçbir alıp veremedi

ğim yok; burada olmayan Başbakana söylüyorum, burada olmayan Başbakanınıza söylüyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Yâni, kendi programını savunamayan bir Başbakanı burada savunma
ya çalışıyorsunuz; acıyorum size... Acıyorum size... (ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) - Kendine acı... Kendine acı... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bakın, size birkaç rakam vereceğim; 

1991 Ekiminde biz Hükümeti bırakmışız, 1995 Eylülü; aradan dört sene geçmiş. Amonyumnitrat-
taki fiyat artışı yüzde 4 878'dir, 49 katıdır, gübredeki fiyat artışı, dört senede 49 kat olmuş. Potas-
yumsülfatta 28 kat olmuş, dört senede fiyat 28 kat artmış. DAP gübresinde artış 26 kat olmuş. Bir 
de, damlama sulama gübresi var, ondaki artış ne kadar biliyor musunuz; 65 kat... Ziraî ilaçtaki dört 
senelik artış 80 kattır... Yanlış duymadınız, 80 kat... 16 600 liraya bıraktığım basudih, ziraî ilaç, 
bugün piyasada 1 337 000 liradır. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, ıslık çalıyorlar; ayıp. Burası tribün değil, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi. 

BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeyim; bu sayın üye, zannediyorum bir dalgınlıkla bu şeyi 
yapmıştır. Doğru olmadığını ifade ediyorum. Rica ediyorum; burası Türkiye Büyük Millet Mecli
si... 

Sayın Başkan, buyurun efendim. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, gübredeki fiyat artışını söy
ledim, ziraî ilaçtaki fiyat artışını söyledim -traktördeki fiyat artışı da aşağı yukarı bu kadardır- 40 
kat, 50 kat, 80 kat artışlardan bahsediyorum. 

Peki, bu girdileri kullanan çiftçinin ürününün fiyatı, acaba, bu dört senede kaç kat artmış; pa
muğun fiyatı 8 kat artmış, ayçiçeğinin fiyatı 8 kat artmış, buğdayın fiyatı 10 kat artmış, şekerpan-
cannın fiyatı 12 kat artmış. Bir yerde 80 kat artan girdi fiyatı, öbür tarafta 8-10 kat artan ürün fiya
tı... Çiftçiye verdiğiniz bu. Enflasyona ezdirmeyeceğinizi vaat ettiğiniz çiftçiye reva gördüğünüz 
muamele bu. Şimdi, bu çiftçi size güvenir mi?!. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Güvenir, güvenir. 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Onu göreceğiz bakalım. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Göreceğiz... 

A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi, işçi size güvenmiyor, memur size güvenmiyor, 
emekli size güvenmiyor, çiftçi size güvenmiyor... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Onu sen söylüyorsun. 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Esnaf güveniyor mu?!. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Herkes güveniyor, herkes... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Esnafın canına okudunuz... Canına okudunuz esnafın... Bu 
Hükümet Programında söylenen 90 trilyon liralık ek vergi var ya, onu, öyle hep tuzu kuru olanlar 
ödemedi, hep servet sahipleri ödemedi; onu, esnaf ödedi, esnaf... Kiralık dükkânda iş yapan esnaf 
ödedi onu... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ve bakın, ne oldu, biliyor musunuz -ben, 
her gün Anadolu'nun başka bir yerine gidiyorum- her gittiğim ilde esnaf temsilcileri bana geliyor
lar, dertlerini anlatıyorlar; ek vergi ödeyemediği için, sadece Balıkesir merkezinde 500 esnaf işye
rini kapatmış. Bütün Türkiye'de, Bağ-Kur primini ödeyemediği için hapse mahkûm olan, 10 gün 
fiks tarifeli hapse mahkûm olan 30 binden fazla esnaf olduğunu biliyor musunuz? Velhâsıl, esnaf 
da size güvenmiyor. 

Peki, bir şey soracağım, düne .kadarki ortağınız Cumhuriyet Halk Partisi size güveniyor mu?.. 

Sayın Baykal, 20 Eylülde gazeteye demeç vermiş; Başbakan için şöyle diyor: "Sizin, bunları 
aşacağınız konusunda bir umut görmüyorum; bir irade eksikliği, takat eksikliği görüyorum. Yanlış 
politikalarınız sonucu, İktidar, gizli bir koalisyona teslim edilmiş; memleketi bu gizli koalisyon yö
netiyor; devlet bunlara teslim edilmiş." Bunu, biz söylemiyoruz, düne kadarki Koalisyon ortağınız 
söylüyor, onun Sayın Başkanı söylüyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Daha önce neredeymiş?.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Onu, ona soracaksınız... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sen kendin söylüyorsun... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Yahu, beni konuşturmayın, size, sizin partiniz bile güven: 

miyor, sizin milletvekilleriniz bile güvenmiyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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İRFETTİN AKAR (Muğla) - Size sürpriz yapacağız, sürpriz... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu.Hükümet Programını, böyle, 
ciddiye alıp da uzun uzun eleştirmek, bence, abesle iştigaldir. Bu Hükümet Programını, böyle, cid
diye alıp eleştirmek demek, bunu hazırlayan Hükümete, hiç de hak etmediği bir iltifat yapmak de
mektir; çünkü, bu Hükümet Programının eleştirilecek tarafı bile yoktur. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Niye konuşuyorsunuz o zaman... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bu kadar senedir, 50 tane hükümet gelmiş geçmiş Türki
ye'de, bu da 51 incisi. 51 tane hükümetin hükümet programına bakın, bunun kadar içeriksiz, bunun 
kadar tutarsız, bunun kadar güven verici olmayan bir hükümet programı göremezsiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ne yapalım anlayamadıysanız. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, bundan i ki buçuk sene 

önce, 30 Haziran 1993 tarihinde, yine, bu Meclisin huzuruna geldi, bir Hükümet Programı sundu; 
İşte, burada... Bu Hükümet Programının kapağı beyazdı. Sayın Çiller dedi ki, ben, geçmişimi inkâr 
ediyorum; ben, 1991'dcn beri bu Hükümet içerisindeki ortak sorumluluğumu inkâr ediyorum, be
yaz sayfa açıyorum. İşte size beyaz sayfa; beyaz bir hükümet programı; 1993 Haziran... Şimdi, ara
dan ikibuçuk sene geçti. Bu gelen Hükümet Programının kapağı kırmızıdır. Bundaki vaatlerin hiç
birinin gerçekleşmemesînden Hükümet Programı bile utanmıştır, yüzü kızarmıştır! (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ve Anavatan Partisi olarak, bizim bu Hükümete oyumuz, işte bu 
Hükümet Programının kapağının rengi gibi olacaktır. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - O, Türk Bayrağının rengi. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Türk Bayrağının rengi. 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet Programının üzerinde 

fazla duramam; ama, şunları da söylemeden geçemem. 
Bakın, isterseniz okuyun, bu Hükümet Programında aile yoktur, bu Hükümet Programında 

gençler yoktur, bu Hükümet Programında kadınlar yoktur, bu Hükümet Programında özürlüler 
yoktur, bu Hükümet Programında işsizler yoktur; kısacası, bu Hükümet Programında insan yoktur. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Bu Hükümet Programı çözüm programıdır. 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Belki inanmayacaksınız, açın bakın, bütün sayfalarına ba

kın; 1960'lardan beri Meclise gelen hükümet programları içerisinde, içinde GAP olmayan, GAP sö
zü geçmeyen ilk Hükümet Programı budur. GAP, yok içerisinde. Türkiye'nin, cumhuriyet tarihin
de yürüttüğü en büyük proje, bizi çağdaş dünyaya taşıyacak olan proje, bu Programda unutulmuş
tur. 

Bu Programın içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok! "Kıbrıs Türk tarafı" diyorlar... 
Şimdi, soruyorum; aceleye gelmiş olabilir, bunu bürokratlar hazırlamış olabilir; ama, hiçbir bakan 
bu Programı gözden geçirmedi mi? Yoksa, bu Program, Türk Hükümetinin Programı değil de, Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini resmen tanımayan başka bir hükümetin programı mı?! (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu Program, bir yerde, teşekkür ilanına benziyor. İçinde Sayın Demirel'e teşekkür yar, Ali-
yev'e teşekkür var, Şevardnadzc'ye teşekkür var, Clinton'a teşekkür var, eski bakanlara teşekkür 
var... -

AHMET SAYIN (Burdur) - Seni eksik bırakmış!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Tabiî, onu söyleyeceğim zaten. 
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Sayın Başbakan diyor ki; aynen şöyle: "Görev alan her arkadaşım, üstün bir feragat duygusuy

la çalışmıştır -eski bakanları kastediyor- hepsine teşekkür ediyorum." Bakın, doğrudur; o kadar fe-
ragatla çalışmışlardır ki, Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmaktan bile feragat etmişlerdir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bu yüzden, üç ay, Bakanlar Kurulunun toplanmadığı olmuştur. 

Şimdi, bakın, bu teşekkürün, aslında, o şahısların hiçbirine değil, bu teşekkürün bu Meclise 
edilmesi lazımdı; bu Anayasa değişikliğini gerçekleştirdiği için, özelleştirmede, bu Hükümetin ye
tişmeyen sayısına dışarıdan destek verdiği için, Özelleştirme Kanununu çıkardığımız için, asıl bi
ze teşekkür etmesi gerekirdi. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Siz, özelleştirmede yoktunuz ki!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ama, Sayın Başbakan tam tersini yapmış "bütün engelle
melere rağmen çıkardığımız Özelleştirme Yasası" diyor... Kusura bakmayın; ama, buna nankörlük 
derler. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, dikkat ettim, Başbakan* bu Programı okurken birçok bölümü at
ladı. Aslında, hükümet programları, Mecliste okunduğu şekliyle geçerlidir; burada okunmayan me
tin muteber değil. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Kalanı siz okursunuz... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Başbakan, çok önemli bazı bölümleri de atladı. Me
sela, sosyal güvenlikle ilgili bölümü hiç okumadı. Yani, bu Hükümetin, sosyal güvenlikle ilgili, bu 
Programda Meclise hiçbir taahhütü yok. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, sosyal güvenlik kurumlarının toplam açığı, Başbakanın devam
lı şikâyet ettiği toplam KİT açıklarına yaklaşmıştır. 1991'de beş kuruş açığı yoktu sosyal güvenlik 
kuruluşlarının; dört sene sonra bugün geldiğimiz noktada, üç sosyal güvenlik kuruluşununun top
lam açığı; yani, Hazineden kaynak transferi ihtiyacı, KİT açığına yaklaşmıştır. Bütün KİT'leri özel-
leştirseniz; bir ay içerisinde, Türkiye'deki bütün KİT'leri özelleştirseniz, sosyal güvenlik kurumla
rının bu finans yapısı, tek başına enflasyonu besleyen bir kaynak olmaya devam edecektir. Bu ka
fayla, enflasyonu önlemek mümkün değildir. Sosyal güvenlik sistemini rasyonalize etmeden, o 
açıkları kapatmadan, Türkiye'de enflasyonu önleyebilmek mümkün değildir; ama, Başbakanın bu 
konuda söylediği hiçbir şey yoktur. 

Burada, birtakım projeleri sıralamışlar; yap-işlet-devret modeline göre yapılacak projeleri, 
sanki kamu yatırımıymış gibi, Hükümet bunları finanse ediyormuş gibi, Programın içerisinde sıra
lamışlar. Henüz daha projesi bile ihale edilmemiş olan, yani projesinin dahi ihalesi yapılmamış 
olan yatırımları "yapıyoruz" diye Programa yazmışlar. Açın, bakın şu beyaz Programı -1993 Prog
ramını- burada hangi yatırımlar varsa, bu Programda da aynı yatırımlar var; ama, ikibuçıık senede, 
daha, temel atma değil, projesi bile ihale edilmemiş. 

Bakın, iddia ediyorum -eğer, yanılıyorsam, Hükümet gelir, buradan cevap verir; Başbakan 
yok; ama, herhalde bir vekili gelecek- dört sene zarfında, bu Koalisyon Hükümetinin Meclise gös
terebileceği "işte, temelini attım, hizmete açtım; başladım, bitirdim" diye övünebileceği bir tek ya
tırım projesi yoktur! (ANAP sıralarından alkışlar) 

78 trilyon lira bıraktığımız içborcü, bu sene sonunda 1,6 katrilyona, yani 20 katına çıkarmış
sınız; 48 milyar dolar bıraktığımız dışborcu, 72 milyar dolara çıkarmışsınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Peki, sen kaçla aldın, kaça çıkardın?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ama, bakın, bu kadar artışa karşılık, 20 katı artışa karşı

lık, gösterebileceğiniz bir tane yatırım yok, bir tane ulusal yatırım yok. Hani, bir hikâye vardır; 
eğer, eti kedi yediyse, kedi nerede;.eğer, kedi yemediyse, et nerede?.. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Siz söyleyin?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bu parayı, sadece bütçe açıklarının finansmanı için kullan

dınız; hiçbir yatırım yapmadınız. Dört seneden beri, ülkenin kaynaklarını, sadece bugünkü Türki
ye'nin değil, yarınki Türkiye'nin, on sene sonraki Türkiye'nin kaynaklarını, açıkları kapatmak için 
ödediniz. Bir tek yatırım finanse etmediniz. Şimdi, Hükümet, Hükümet Programında, çıkmış diyor 
ki, "17 bin megavat olarak devraldığımız elektrik enerjisindeki kurulu güç kapasitesini 21 bin me
gavata çıkardık..." ' 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir aldatmacadır... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Siz, sekiz senede ne yaptınız acaba?.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bakın, sekiz senede ne yaptık; enerjiye gelmişken, onu an
latayım: Biz, elektrik enerjisindeki kurulu güç kapasitesini sekiz senede toplam yüzde 148 artırdık. 
Sekiz yıla bölerseniz, her sene ortalama yüzde 16 artırmışız. Koalisyon Hükümeti gelmiş, 1992 yı
lındaki artış oranı yüzde 7,5; 1993 yılındaki artış oranı yüzde 7,5; geçen seneki artış oranı yüzde 
2,5. • 

Her çıkışımda söylüyorum, Türkiye'nin en önemli meselesi budur, bir sene sonra Türkiye ka
ranlığa mahkûmdur; bu Hükümet değil, hangi hükümet gelse, bunu değiştirmeye gücü yetmez; 
çünkü, enerji yatırımı, bugün başlatıp yarın hizmete sokacağınız yatırım değildir; enerji yatırımı, 
asgarî üç sene, dört sene gerektiren yatırımdır. Dört seneden beri bir tane yatırım yapmamışsınız. 
O dediğiniz 4 bin megavatlık kurulu güç artışının 2 400 megavatı, bizim yüzde 90 tamamlayıp dev
rettiğimiz Atatürk Barajının hidroelektrik santralından geliyor; bizim devrettiğimiz, bitmek üzere 
olan santralların tamamlanmasından geliyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Siz mi başlattınız?.. 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Başladığınız bir tek yatırım yok. Anavatan İktidarının, 

1990 yılında Türkiye'de yaptığı enerji yatırımının toplamı 750 milyon dolardır. Geçen sene, yani 
1994'te Türkiye'de yapılan toplam enerji yatırımı 58 milyon dolardır. 

Beyler, rakamları söylüyorum; demagojiyle kaybedecek zamanımız yok. Siz, bana laf atarak, 
iki sene sonraki Türkiye'yi aydınlatamazsınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu Hükümet Progamına beş tane öncelikli hedef konulmuş. Sayın Başbakan diyor ki 
"bu Programa, biz, beş tane öncelikli hedef koyduk." Neymiş öncelikli hedefler; terörle mücadele 
içte ve dışta kararlılıkla sürecekmiş... •''*'• 

Değerli arkadaşlarım, eğer, ben yanlış hatırlıyorsam, beni lütfen düzeltin; Sayın Başbakan, her 
fırsatta çıkıp, terör bitti, şimdi sıra ekonomide demiyor muydu? Şimdi, bu Programda ikrar edili
yor ki, terör filan bitmemiş. Aslında, terörün bitmediğini kabul etmesi dahi, bu Programın bir olum
lu yönüdür. Ama, bakın, bu konuda söyleyeceğim daha önemli bir şey var. Türkiye'de -bu ülkede-
on seneden beri terörle mücadele ediliyor. Bu alanda çalışan insanlar var, bu alanda hayatını kay
beden insanlar var, sakat kalan insanlar var; onların hepsine hepsine şükran borçluyuz; Meclis ola
rak, Anavatan Partisi olarak hepsine şükran borçluyuz. Terörle mücadelenin, bu memlekette, başa
rılı olduğu zamanlar oldu, daha az başarılı olduğu zamanlar oldu. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu öyle bir konudur ki, her gelen hükümet, bu meseleyi kendi me
selesi olarak görmeden, tıpkı bir duvar erer gibi, tuğlanın üstüne tuğla koymak zorundadır. Bu me
selede yapılacak en büyük yanlış, terörle mücadelede yapılacak en büyük yanlış, bu meseleyi şah
sî mesele olarak görmektir, iç politikada istismar konusu olarak görmektir. Çünkü, bunu yaptığınız 
zaman, bu meselede Meclisin genel desteğini arkanızda bulamazsınız, öbür partileri bu uzlaşmadan 
itersiniz. Sayın Başbakan, bunu çok kötü yapmıştır, çok çirkin yapmıştır. Geçen sene, yerel seçim-
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lerde, bütün seçim kampanyasını terörle mücadelenin üzerine oturtmuştur. Oraya bakarsanız, o 
kampanyaya bakarsanız, sanki Meclisteki bütün siyasî partiler terörle mücadeleye karşıdır, sanki 
terörle mücadelenin tek sahibi Sayın Başbakanın kendisidir. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, millete bu yalanlar söylenirken, millet bu şekilde aldatılmaya 
çalışılırken, bu Hükümetin döneminde, terör -bölücü terör- ilk defa olarak uluslararası nitelik ka
zanmıştır. Bölücüler, neredeyse, yanıbaşımızda, burnumuzun dibinde devlet kuracak hale gelmiş
lerdir. Terör, güneydoğudan bütün Türkiye'ye yayılmıştır, bütün illerimize kaymıştır. Coğrafî ola
rak terörün cephesi genişlemiştir. Ekonomik ve sosyal olarak terörle mücadelede uygulanan bir tek 
tedbir bile yoktur. 

Şimdi, bakın, Sayın Başbakan bu Hükümet Programında diyor ki: "50 nci Hükümet kuruldu
ğu zaman, terör, güneydoğuyu kan gölüne çevirmişti." Böyle bir ifadeyi Sayın Başbakanın kullan
ması yanlıştır, böyle bir ifadenin Hükümet Programına girmesi yanlıştır; çünkü, 49 uncu Hükümet
te, Sayın Başbakan, Bakan olarak yer alıyor, ortak sorumluluk taşıyor. Ben, hiçbir zaman, terörün 
50 nci Hükümetin kurulduğu günlerde azmış olmasını, Sayın Demirel'in -Sayın Cumhurbaşkanımı
zın- başkanlığındaki ondan önceki Hükümetin sorumluluğuna yüklemedim. Sayın Başbakan, bunu 
yapmıştır; ama, bunu yaparken haksızdır. 

Söylediği şey şudur: " 1984'ten, yani terörün başladığı ilk günlerden Ekim ,1995 başına kadar -
bu ayın başına kadar- Türkiye'de toplam 22 892 terörist ele geçirildi." Bu, Hükümet Programında 
yazıyor; yani, terörle mücadelenin başarı ölçüsü olarak Başbakanın verdiği rakamdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclisin açılışında, bu ayın başında, Cumhurbaşkanı da bu kürsüden 
bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanının konuşmasında da aynen şöyle deniyor: "Aynı dönemde, ya
ni 1984'ten Ekim 1995 başına kadar, toplam 19 034 terörist ele geçirildi." Aradaki 4 bin farkın ne 
olduğu belli değil. Başbakan ile Cumhurbaşkanının söylediği terörist rakamları arasında 4 bin fark 
var; ama, bu da o kadar önemli değil. Yani, Meclise ya Cumhurbaşkanı yanlış bilgi veriyor ya Baş
bakan yanlış bilgi veriyor. İkisi de bilgiyi aynı yerden alıyor. Herhalde, ikisi de, ayrı emniyet biri
minden bilgi almıyorlar, ayrı bakanlıktan bilgi almıyorlar. Verdikleri rakamlar arasında 4 bin fark 
var; ama, daha önemlisi şu: Başbakan "bu yakalanan 22 892 teröristin 16 800 tanesi son Hükümet 
zamanında ele geçirildi" diyor; yani, 1993 Haziranında kurulan 50 nci Hükümet zamanında ele ge
çirildi diyor. Ben gayet iyi hatırlıyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan olarak bu kürsüden 
terörle ilgili konuştuğu zaman, Türkiye'deki toplam terörist sayısını 5 bin olarak vermişti. Sayın 
Çiller, Başbakan olduktan iki ay sonra, Ağustos 1993'te "Ulusa Sesleniş" konuşmasında, Türki
ye'deki toplam terörist sayısını 9 ilâ 10 bin olarak vermiştir. 1993 yılı başında Türkiye'de, Başba
kanın deyimiyle 9 bin tane, Cumhurbaşkanının ifadesiyle 5 bin tane terörist varsa, ele geçen bu 16 
800 terörist nereden gelmiştir? Soru budur. Bugün, Türkiye'de herhalde terörist olmadığını düşün
müyorsunuz... Rakamı tam bilmiyorum, belki 10 bin tane, belki 15 bin tane; ama, bugün de terö
rist var. 

O zaman, değerli arkadaşlarım, bu terörle mücade politikasını yeniden gözden geçirmeye mec
buruz. Demek ki, bu mücadele, Türkiye'de terörist sayısını azaltmıyor; tam tersine, terörist üretme
ye yarıyor, terörist sayısını artırmaya yarıyor. İşte, benim söylemek istediğim yanlış buradadır. 
Eğer, siz, güvenlik nedeniyle köylerinden sökülüp gönderilen insanların yeniden iskân edilmeleri
ne devlet olarak sahip çıkmazsanız, onları kaderleriyle baş başa bırakırsanız, bölgedeki yatırımla
rın durmasına seyirci kalırsanız, güneydoğudaki ekonomik aktivitenin sıfıra inmesine seyirci kalır
sanız, neticede, mücadele ettiğiniz teröristlerin sayısının katlanmasını önleyemezsiniz; yakaladığı
nız, öldürdüğünüz her teröristin karşılığında üç misli, dört misli artar o teröristler. 
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Devletin bütün kaynaklarını böyle anlamsız bir mücadele için kullanıyorsunuz. Ben size diyo

rum ki, ekonomik, sosyal, psikolojik boyutları olmadan, terörle mücadelenin başarıya ulaşması 
mümkün değildir. Bu Hükümet zamanında bu boyutların hepsi ihmal edilmiştir. Eğer, Anavatan İk
tidarı, Güneydoğu Anadolu'yu Türkiye'nin en öncelikli kalkınma bölgesi ilan etmişse, o bölgedeki 
her köye altyapı yatırımı götürmüşse, bu, sadece, oraya altyapı götürme konusundaki devlet sorum
luluğumuzdan değil; aynı zamanda, terörle mücadelede bu faktörün önemini bilmiş olmamızdan 
kaynaklanıyordu. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, ikibuçuk sene zarfında "bugün bitti, yarın bitti" dedi
ği, eski Genelkurmay Başkanının "işte bu baharda bitecek" dediği; ama, hâlâ bitmemiş olan; tersi
ne, Sivas'a, İstanbul'a, Mersin'e kadar uzanmış olan terörü, önümüzdeki seçime giderken, şu üç dört 
ayda bitireceğine inanmamızı istiyor. Küsura bakmayın, biz inanmıyoruz; siz inanıyor musunuz?.. 

Sayın Başbakanın öncelikli konu olarak gördüğü bir başka mesele daha var. "Terörden zarar 
gören doğu ve güneydoğu bölgelerimiz ve yörede yaşayan vatandaşlarımız kucaklanacaktır." Prog
ram aynen böyle diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu insanlar, dünden, bugünden beri evsiz kalmadılar; bu insanlar, yıllar
dan beri bu sefaleti çekiyorlar. Ben, her kürsüye geldiğimde bunu söylüyorum. Şimdi, bu insanları 
kucaklamak için, ille seçimin yaklaşmış olması mı lazım, ille güvenoyu almak mı lazım? Gene de, 
bu vesileyle bile olsa, siyasî oportünizmle bile olsa, bu Hükümetin o vatandaşlarımızı kucaklamaya 
karar vermiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Aslında, o vatandaşlarımız, Hükümetin terörle 
mücadeledeki yanlış politikasının bedelini ödemektedirler. Her zaman söylüyorum, güneydoğuya 
gittiğim zaman da söylüyorum; devlet, güvenlik nedeniyle, köy boşaltabilir, şehirleri de boşaltabilir; 
ama, bunu yaptığı zaman, devletin, bir planının, bir programının olması lazım, bunun altyapısının 
oluşturulması lazım; evinden, mezrasından ayrılan vatandaşlara, devletin, başını sokacakları bir dam 
bulması lazım. Bakın, dört yıldan beri Güneydoğu Anadolu'da kaç tane Dinar depremi yaşandı, kaç 
tane Erzincan depremi yaşandı... Ama, devletin, evsiz barksız bıraktığı insanlara sahip çıkması için 
mutlaka deprem mi olması lazım?.. Bunları, dört yıl boyunca görmezlikten geleceksiniz; şimdi, se
çime birkaç ay kala onları kucaklamaya kalkacaksınız... O insanlar size inanmazlar. 

Sayın Başbakan, Programda, son otuziki yılın en büyük başarısının Gümrük Birliği Antlaşma
sı olduğunu söyledi. 

Değerli arkadaşlarım, bu Program, herhalde birkaç kişinin elinden çıkmış; çünkü, Programın 
bir yerinde, söylediğim bu ifade var; deniliyor ki, otuziki yılda elde edilen en büyük başarıdır. 
Programın başka bir yerine geçiyorsunuz "gümrük birliği yasal bir zorunluluktur; en geç bu sene
nin sonunda mutlaka yürürlüğe girmelidir" deniliyor. Ee, bu ne perhizdir, bu ne lahana turşusudur. 
Eğer yasal bir zorunluluksa, zaten takvime bağlanmışsa, o zaman, başarı bunun neresindedir?.. Sa
yın Başbakan haksızlık ediyor, kendisinden önceki bütün hükümetlere haksızlık ediyor. Sadece 
otuziki yıldan berideğil, Demokrat Parti döneminden beri Türkiye'deki bütün hükümetler, Avru
pa'yla bütünleşme yönünde gayret göstermişlerdir; hepsi çaba harcamıştır. 1958 yılında rahmetli 
Menderes'in, Fatin Rüştü Zorlu'nun gayretleri olmasaydı, Türkiye, Avrupa Birliğiyle, bugün, bu 
noktaya gelemezdi. 1963 Antlaşmasını yapan hükümetin, 1973 Protokolünü imzalayan hükümetin; 
hepsinin bunda dahli var, hepsinin bunda katkısı var; ama, değerli arkadaşlarım, herhalde kabul 
edersiniz ki, burada, hiç küçümsenmeyecek olan bir katkı, Anavatan İktidarının katkısıdır. Neden 
Anavatan İktidarının katkısıdır; çünkü, Anavatan İktidarı, 1983 yılından sonra, Türkiye'nin Avru
pa'yla bütünleşmesinin altyapısını hazırlamış; Türkiye'deki ekonomik sistemi tümüyle yenilemiş, 
yeniden yapılandırmış; bununla kalmamış, gitmiş, 1986 yılında, Avrupa Birliğine tam üyelik mü
racaatını yapmış... Sonra, Sayın Başbakan, 1993 yılında hükümetin başına gelmiş, Türkiye'nin Av--
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rupayla entegrasyonunu -herhalde reklamcıları demişler ki, bu, çok iyi bir konudur- şimdi, şahsî 
meselesi gibi bize tanıtmaya çalışıyor; bizi, gümrük birliğine karşı göstermeye çalışıyor "ben ol
mazsam gümrük birliği olmaz" demeye getiriyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, Sayın Başbakanın gümrük birliğiyle ilgili bu tutumu, güm
rük birliğinin önündeki en önemli engeldir, Türkiye'nin Batı'yla bütünleşmesinin önündeki engel
dir; çünkü, Sayın Başbakan, sabırsızlık göstermiştir "gümrük birliği ya olacak ya olacak" demiştir; 
müzakereler devam ederken söylemiştir. Sizin bürokratlarınız, sizin bakanlarınız, gümrük birliği 
için Avrupa Birliğiyle oturmuşlar şartlan görüşüyorlar; ülkenizin durumu, öyle, matah değil, Av
rupa'nın en yüksek enflasyonu sizde, dünyada üçüncü sıradasınız enflasyonda; işsizlik yüzde 20'yi 
geçmiş; ekonominiz felaket bir durumda; bu durumda siz, gümrük birliğine girmek istiyorsunuz, 
bunun için müzakere ediyorsunuz muhataplarınızla; Sayın Başbakan çıkıyor, sadece iç politika uğ
runa "gümrük birliği ya olacak ya olacak" diyor. Evet, gümrük birliği olur; Sayın Başbakan böyle 
derse de olur; ama, Sayın Başbakan böyle yanlış bir söz söylerse, o gümrük birliği bizim menfaat-
larımıza uygun olmaz, Batı'nın şartlarına göre olur; bugün yaşadığımız hadise budur. 

Size, bakın, bir rakam vereceğim: Biz, Türkiye olarak, tam üye olmadan gümrük birliğine gi
recek olan ilk ülkeyiz; yani, gümrük birliğine gireceğiz, tam üye olup olmayacağımız belli değil. 
Başbakan diyor ki, tam üye olacağız; Hükümet Programına da öyle yazmış; ama, bunu Batı'da söy
leyen yok, Avrupa Birliğinde bunu söyleyen yok; bunu, biz söylüyoruz. Tam üyelik için hiçbir 
perspektifimiz yok. Bu vaziyette gümrük birliğine giriyoruz ve önümüzdeki beş yıl içerisinde güm1 

rük birliğine uyum sağlayabilmemiz için; yani, şu felaket ekonomik tabloda gümrük birliğini başa
rabilmemiz için, ondan, fazla zarar görmememiz için, ekonomimizin tümüyle yıkılmaması için, bi
ze uyum yardımı olarak Batı'nın verdiği, Avrupa Birliğinin beş yılda verdiği toplam miktar 2,5 mil
yar dolardır; bize diyorlar ki, sana 2,5 milyar dolar yardım yapacağım, sen gümrük birliğine gire
ceksin ve benimle rekabet edeceksin!.. 

Değerli arkadaşlarım, yanıbaşımızda Yunanistan var. Türkiye'nin nüfusu 60 milyon, Yunanis
tan'ın nüfusu ise 8,5 milyondur. Yunanistan, önce tam üye olmuştur, tam üye olduktan sonra güm
rük birliğine girmiştir; gümrük birliğine girmek için ek süre almıştır, çeşitli sektörlerde geçiş süre
si almıştır. Bu şartlarla, bizden çok daha iyi şartlarla, Avrupa Birliğinin, Yunanistan'a, gümrük bir
liğine uyum için yaptığı yardım 15,5 milyar dolardır. Şimdi, 8,5 milyon nüfuslu Yunanistan'a, bü
tün diğer avantajların yanında, 15,5 milyar dolar yardım yapılırken, 60 milyon nüfuslu Türkiye'ye, 
hiçbir avantaj sağlamadan -üstelik, birtakım siyasî şartlara da bağlanmış olarak- sadece 2,5 milyar 
dolar yardım almayı başarı sayıyorsanız, bu başarı, sizin başarınızdır!.. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, Başbakan, gümrük birliğini şahsî meselesi olarak görüyor; demeye ge
tiriyor ki, ben Başbakan olmazsam gümrük birliği olmaz!.. Ben de soruyorum; bu Avrupalılar, 
gümrük birliğine, Sayın Çiller'i mi alacaklar, Türkiye'yi mi alacaklar? (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Yoksa, benim bilmediğim, Avrupa Birliğinin bize empoze ettiği bir şart mı var 
"Başınızda, mutlaka Çiller Başbakan olursa sizi alacağız Avrupa Birliğine" diye!.. 

Evet, Sayın Başbakanın, bu meseleyi, terörle mücadele meselesi gibi, iç politika amacıyla şah
sî meselesi olarak görmesi, Türkiye'nin Batı ile entegrasyonuna zarar vermiştir, gümrük birliğine 
zarar vermiştir. 

Açıkça söylüyorum; Türkiye, böyle bir azınlık hükümetiyle gümrük birliğine falan giremez. 
Türkiye'yi gümrük birliğine sokacak olan hükümet, en geniş tabanlı hükümettir, en geniş desteğe 
sahip olan, en geniş millet desteğine sahip olan hükümettir. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Var mı öyle bir hükümet! Milleti kandırmayın! 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ona da geleceğim. 

Sayın Başbakan, gümrük birliğinin en önemli mesele olduğunu söylüyor; kendi kendine bunu 
misyon edinmiş "en önemli misyonum budur" diyor. Peki, o zaman sormazlar mı adama; geldin, 
bu Meclisten yetki kanunu aldın; bugüne kadar o uyum düzenlemelerini niye yapmadın? Avrupa 
Birliğinin gümrük koduna uygun gümrük kanun tasarısını bile daha getirmediler/Şunun şurasında 
iki ayımız kalmış gümrük birliğine girmek için; daha, hiçbir uyum düzenlemesi tamamlanmamış, 
gerekli kuruluşlar oluşturulmamış, yasal düzenlemeler yapılmamış. Yani, reklamcıların aklına uya
caksınız, bu mesele benim meselemdir, bu mesele benimle olur, bu mesele şöyle önemlidir diye 
millete akıl satacaksınız; ama, mutfağa geçip, onun gerçekleşmesi için gerekli olan işlerin hiçbiri
ni yapmayacaksınız! Bu Meclis size yetki verdi beyler; yetki kanunu verdi, yetki kanunu çıkardı bu 
Meclis; dedi ki, bu düzenlemeleri bir an önce yap; bugüne kadar hâlâ yapmadınız, Meclise bile ge
tirmediniz. Şimdi, sizin, gümrük birliğini öncelikli konu olarak gördüğünüze inanılabilir mi; bu ko
nudaki samimiyetinize güvenilebilir mi! .'--..' 

Yine, Hükümet Programında bir ibare var; deniliyor ki "yurtdışında yaşayan vatandaşlarımı
zın refahlarını ve sosyal haklarını korumak en öncelikli görevimizdir." O zaman, şu Gümrük Bir
liği Antlaşmasını yaparken, gümrük birliği müzakerelerini yaparken, hiç olmazsa, Avrupa Birliği 
ülkelerinde yaşayan 3 milyona yakın vatandaşımız için, serbest dolaşım hakkını alamaz mıydınız? 

Bir başka mesele daha var, tıpkı Gümrük Birliği gibi... Bakın, tekrar söylüyorum, gümrük bir
liğine karşı falan değiliz; bütün yanlışlarına rağmen, gümrük birliği konusunda sarf edilen bütün 
gayretlere desteğiz. Tıpkı, o yetki kanununa destek olduğumuz gibi, bundan sonra gümrük birliği 
için atılacak bütün adımlara da destek olacağız; ama, değerli arkadaşlarım, bu desteğimizin, her 
halde çok makul, her muhalefetten beklenecek bir şartı var: Bu meseleyi, şahsî mesele olarak gör
memeniz lazım; bu meseleyi, Sayın Çiller'in, kendi meselesi olarak görmemesi lazım; bu mesele
yi, bir iç politika polemiği haline getirmemesi lazım. 

Yarın başka hükümetler gelir, gümrük birliği onların zamanında olur. Önemli olan, o hükü
metlerin bu anlaşmaya imza atması değil; önemli olan, Türkiye'nin, gümrük birliğine en iyi şartlar
da girmesidir; tekrar ediyorum, en iyi şartlarda girmesidir. Eğer, benim yedide birim kadar nüfusa 
sahip olan Yunanistan, benim aldığımın 7 misli yardımla Avrupa Birliğiyle gümrük birliği anlaş
ması yapmışsa, o zaman, Türkiye, kozlarını iyi kullanamamış demektir; bu Hükümet, Türkiye'nin 
menfaatlarmı koruyamamış demektir. Hele hele, buna, hiç alakası olmayan birtakım siyasîşartları 
bağlamışlarsa -şurada şunu yapacaksın, şu kanunu değiştireceksin, gibi- bu Meclisin takdirinde 
olan hususları, bize, gümrük birliğine bir önşart olarak empoze etmeye kalkışmışlarsa, o zaman, 
bunu kabul etmek mümkün değil; bununla övünmek mümkün değil. 

Bir de, petrol boru hattı meselesi var. Bu konudaki gayretlerinden dolayı da, Hükümete müte
şekkiriz; baştan onu söyleyeyim. Ama, şimdi, yanlış yapıp da kendi kendimizi aldatmayalım. Pet
rol boru hattında bizim tezimiz neydi: Hazar petrollerinin Akdenizc taşınmasıydı; öyle mi... 
(ANAP sıralarından "öyle" sesleri) Bunun için de, çok haklı bir gerekçemiz vardı; neydi o gerek
çe: Dedik ki "Boğazlar, tanker trafiğine kapatılmalı." Hazar petrollerinin devreye girmesiyle arta
cak olan tanker taşımacılığının Boğazlardan yapılmasının getirdiği olağanüstü riskler var; çevresel 
riskler var, sağlık riskleri var, infilak riskleri var, çok büyük riskler var. Çok haklıyız burada; ama, 
şimdi olan hadise nedir; olan hadise, Bakü'den, bir Novorossisk'c, bir de Gürcistan'ın Supsa Lima
nına kadar iki boru hattının döşenmesi karandır; konsorsiyumda alınan, Azerbaycan'da onaylanan 
karar budur. Bakü-Novorossisk hattının kapasitesi 9 milyon ton/yıldır; Supsa hattının kapasitesi 6 
milyon ton/yıldır; toplam kapasite 15 milyon ton/yıldır. Raporları okursanız, anlaşmaların eklerini 
okursanız, basit bir tevsiyle, güç artırımıyla, bu kapasite iki katına çıkabilir; yani, eşzamanlı olarak 
başlayacak bu iki boru hattının taşıyacağı toplam petrol miktarı... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, 5 dakika yeter mi?.. 

Buyurun. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - ... 30 milyon tona ulaşacaktır. 6 artı 9, toplam 15 milyon 
ton; 2 ile çarparsanız, 30 milyon ton eder. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, burada büyük bir tehlike var. Biz, burada kendi tezimizi öldürü
yoruz. 30 milyon ton petrol, eğer, yapılacak olan bu yeni boru hattından taşınacaksa, o zaman, Ba-
kü-Ceyhan hattında taşınacak yeni petrol kalmıyor, orada bir ek kapasite kalmıyor. Adam, yatırımı 
yaptıktan sonra, yüz milyonlarca dolar harcadıktan sonra, eğer, işlenecek kapasite yoksa, milyar
larca dolar harcayıp da yeni boru hattı yapar mı! Biz, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının alternatifi
ni, kendi tezimiz diye getirmişiz; kendi tezimizin alternatifini, bizim tezimiz diye getirmişiz!.. 

Petrol bonu hattı Supsa'ya geldi diye bayram yapıyoruz; Başbakan Şevardnadze'ye teşekkür 
ediyor. Yahu, Supsa, Karadenizdeki liman değil mi; Supsa'ya gelen petrol orada işlenmeyecek mi, 
oradan taşınmayacak mı; Novorossisk gibi, Karadeniz'den taşınmayacak mı! Peki, nasıl çıkacak bu 
açıkdenizlere; ya Boğazlardan çıkacak ya da Burgaz'dan Dedeağaç'a döşenecek yeni bir boru hat
tıyla çıkacak. O boru hattı projesi, fizibl değil, kârlı değil; zaten, taşıma maliyetlerini de olağanüs
tü artırıyor. Onun için, aslında öyle bir projenin gerçekleşme olasılığı yok. O zaman ne olacak; Bo
ğazlardan taşınmaya devam edecek. Bizim esas tezimiz neydi; Boğazlardan tanker taşımacılığını 
engellemek. Tam tersine, siz şimdi, 30 milyon ton petrolü, Boğazlardan taşınacak bir ek kapasite 
olarak yürürlüğe sokuyorsunuz, devreye sokuyorsunuz ve bunu da, başarı diye, Türk Milletine sat
maya çalışıyorsunuz! 

Aşağıya bir hat döşenecek mi döşenmeyecek mi, ona iki sene sonra karar verilecek. O boru 
hattı kaç senede yapılır biliyor musunuz; yani, en azından dört beş sene, eğer her şey olumlu gitse, 
o demin dediğim ekonomik faktörler olumlu sonuç verse dahi, o boru hattının devreye girmesi 
mümkün değil. Demek ki, en az dört beş sene, bu petrolün tamamı Karadenizden taşınacak, tama
mı da Boğazlardan taşınacak. Şimdi, Hükümet, gelsin desin ki "hayır, öyle değil." 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Yalancı mı?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sonuçta, bu Hükümet bize ne diyor; 

bu Hükümet, bize, şunu diyor: Çoğunluk hükümeti olarak bozduğum dengeleri, şimdi, azınlık hü
kümeti olarak düzelteceğim; dört seneden beri yapamadığım işleri -sıralamışlar buraya işleri- şim
di, önümüzdeki şu beş altı ayda yapacağım! 

Bakın, dört seneden beri, sağlık sistemine el atmamışlar; yönetimin yeniden yapılanması ko
nusunda bir tek adım atmamışlar. Şimdi, bu Hükümet Programını açıyorsunuz "Devlet yapısını 
baştan aşağıya değiştirmeye kararlıyız" diyor; şimdi, bu kararlığı alkışlar mısınız, yoksa güler mi
siniz!.. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul)-Yalandan kim ölmüş!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Yapılacaksa, dört seneden beri niye yapmadınız; dört sene
den beri yapamadığınız işleri, beş ayda, altı ayda yapacağınıza inanmamızı bizden nasıl bekleyebi
lirsiniz; böyle bir vaade inanmamızı, güvenoyu vermemizi nasıl isteyebilirsiniz!.. 

Değerli arkadaşlarım, bu millet, dört seneden beri, bu Koalisyon hükümetlerinden, bir şeyler 
yapmasını bekliyor: 

Önce, UDİDEM'i bekledi; yeşil kartı bekledi, çifte anahtarları bekledi; hepsi fos çıktı. 
Sonra, Sayın Demirel Cumhurbaşkanı oldu; Doğru Yol Partisinin Genel Başkanını seçmesini 

bekledi. 

- 4 9 3 -



T.B.M.M. B : 8 13 .10 . İ995 0 : 2 
Sayın Çiller geldi "UDİDEM olmadı, yeni beyaz sayfa açıyorum" dedi; onu bekledi. 

Bu arada, koalisyon ortağı sosyal demokratlar, hatırlamıyorum, kaç defa kongre yaptılar, kaç 
defa genel başkan değiştirdiler; millet, bir de onları bekledi. 

Yerel seçimler oldu; bütün sistem durdu; hele şu seçimler bir geçsin denildi; millet, onu bek
ledi. ' • . . ; - -

5 Nisan kararları açıklandı; şu kararlar bir uygulansın, sonuçlarını bekleyelim denildi; millet, 
bir de onu bekledi. 

Aylarca, Özelleştirme Kanunu çıksın diye bekledi. 

470 günden beri, Başbakan, Amerika' daki mal varlığını, topluma taahhüt ettiği gibi, satıp, pa
rasını Türkiye'ye getirsin diye bekliyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 
BAŞKAN-Sayın Yılmaz, lütfen... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Dokuz aydan beri, işçiler, Hükümet kendilerini muhatap alsın; toplusözleşmemizi yapsın diye 

bekliyorlar. 

Güneydoğudaki insanlar, terör bitsin, bölgemize, ülkemize huzur gelsin diye bekliyorlar. Şim
di, Sayın Çiller, dört sene sonra geliyor, dört seneden beri bekleyen millete "biz, çözüm hükümeti 
olacağız, sorunları çözeceğiz; biraz daha bekleyin, biraz daha sabredin" diyor! 

Değerli arkadaşlarım, vatandaşın, artık, beklemeye falan tahammülü yoktur. Bu milletin zama
nı, her günü, her dakikası kıymetlidir ve bu memlekette, daha yapmamız gereken çok işler vardır. 
Bu ülkenin bütün insanlarına karşı, geleceğimiz olan çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız vardır: 

Onlara, daha iyi işleyen, vatandaşını sömürmeycn, tersine, vatandaşına hizmet eden bir dev
let, güvenebilecekleri adil bir yargı sistemi borcumuz var. 

Toplumsal barışın, huzurun kalıcı biçimde sağlandığı, insanların geçim derdinin sefalet boyu
tuna varmadığı, asgarî bir yaşam standardı oluşturma zorunluluğumuz var. 

Modern ve verimli eğitim ve sağlık sistemlerini, çağdaş ve herkesi kapsayan bir sosyal güven
lik sistemini kurma ihtiyacımız var. 

Sanayide, tarımda, turizmde dev potansiyelleri olan ülkemizi, uluslararası alanda da mutlaka 
başarılı kılma zorunluluğumuz var. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, bütün bu hedeflere ulaşabilmek için, yeterli insangücü var; 
Türkiye'nin, yeterli kaynağı var; Türkiye'nin, yeterli dinamizmi var; bilgisi, becerisi var; enerjisi 
var. Bu ülkenin insanları, dünyanın dört bir yanında, eksi 30 derecede Rusya'nın Sibiryasında, artı 
40 derecede Libya'nın çöllerinde çalışıyorlar; günde 10 saat çalışıyorlar... : 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Efendim, lütfen... 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Başkan, yeter!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bağlıyorum. 
... haftada 6 gün çalışıyorlar, 500-600 dolar aylık almak için çalışıyorlar. Çalışkanlığı, atılım-

cılığı, fedakârlığı, dayanıklılığı tescilli bir millet bu ve bu millet, öyle, Patagonyalı falan değil; bu
rası Türkiye ve bu Hükümet, Türk insanını, Türk Milletini yönetmeye talip. 

Bu Hükümetin, bu millete yapacağı bir tek iyilik var; bu büyük dalganın önünde artık daha 
fazla durmaktan vazgeçmesi lazım. 
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Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet güvenoyu almazsa, dünyanın sonu falan olmaz. Bu Hükü

metin, bu Meclisten çıkacak, bir değil, birden fazla alternatifi var. Anavatan Partisi, bu Hükümetin 
güvenoyu almaması halinde, adil bir seçim sistemi oluşturarak ülkeyi bir an önce salimen seçime 
götürecek bir hükümete, her türlü, ama her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

NECMİHOŞVER (Bolu) -Kiminle?.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Asgarî müştereklerde anlaşmak, siyasetin bir gereğidir; 
ama, bunun için, başta da belirttiğim gibi, saygı ve güven gerekir; dürüstlük, iyiniyet, kararlılık ge
rekir; milleti aldatmamak gerekir. Anavatan Partisi; bu ilkeleri savunan ve koruyan her kişiyle, her 
kurumla, her partiyle işbirliği yapmaya hazırdır; bu ilkeleri hiçe sayanlarla da sonuna kadar müca
dele etmeye kararlıdır. 

Hepinize teşekkür ediyorum; sizleri ve ekranları başındaki vatandaşlarımızı saygıyla selamlı
yorum. 

Sayın Başkan, hoşgörünüz için teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayak
ta alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, teşekkür ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Sayın Deniz Baykal. (CHP sıralarından 
ayakta alkışlar) 

51 inci Hükümetin Programı üzerinde Partinizin görüşlerini ifade etmek üzere, buyurun. 
Sürenin tamamını zatı aliniz kullanacaksınız, değil mi efendim? 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 

sevgili vatandaşlarım; hepinizi, Cumhuriyet Halk Partisi adına, kendi adıma, içten sevgilerle, say
gılarla selamlıyorum. 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, kurulması düşünülen bir Azınlık Hükümetinin 
Programını görüşüyoruz; iki gün sonra da, bu Hükümetin güvenoylamasını Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yapacağız; yani, demek oluyor ki, bir hükümet kuruluşuyla ilgili çalışmaları başlatmış 
bulunuyoruz. Bu çalışmaların sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti, bir azınlık hükümetine sahip ola
caktır ya da olmayacaktır. Bundan önce 50 kez yapılmış olan bir işlemi gerçekleştiriyoruz. 

Bu çalışmanın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok büyük bir heyecan, çok büyük bir ilgi 
yaratmadığı görülüyor; Türkiye Büyük Millet Meclisinin en olağan, en sıradan çalışmalarından bi
risini yapıyormuşuz gibi bir görüntü içerisindeyiz; ama, bana öyle geliyor ki, bugün, aslında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, fevkalade önemli, tarihsel bir çalışmanın içerisine girmiştir. Bugün baş
layan ve pazar günü akşam sona erecek olan süreç, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, fevkalade 
önemli, bir olağanüstü çalışma durumunda olduğunu gösterecektir. 

Tarihsel bir toplantıyı gerçekleştirmekte olduğumuzu düşünüyorum. Aslında, alacağımız ka
rarın, önümüze getirilmiş olan Hükümet listesi ve Programıyla ilgili bir güvcnoylaması olmanın 
ötesinde bir anlam, ötesinde bir değer taşıdığını düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, içine girdiği bu çalışmayla, çok önemli bir siyaset anlayışını irdeleyecektir, tar
tışacaktır, değerlendirecektir ve karara bağlayacaktır. Yani, pek sık rastlanmayan, siyasal tarihimiz 
açısından daima önemle hatırlanacak çok büyük bir görevin üstesinden gelmek üzere, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bir çalışma başlattığını düşünüyorum; alacağımız kararın, bir hükümet liste
sini oylamanın ötesinde bir anlam, bir önem taşıdığını düşünüyorum. 
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Bir siyaset anlayışını, bir siyaset yaklaşımını, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu çalışmaların 

sonucunda karara bağlayacaktır; bu, büyük bir olay olacaktır. Bir anlamda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, önüne getirilmiş, kotarılmış bir zihniyeti, bir anlayışı, bir modeli; sorumluluğunu üstlene
rek, fevkalade şaşırtıcı, ama, Türkiye için büyük ufuklar açıcı bir karara bağlayacaktır. Bana öyle 
geliyor ki, bu müzakerelerin sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, belli bir siyaset anlayışı ta
rafından bir onaylama mercii gibi addedilen statüsünü aştığını; yepyeni bir kimlikle, yepyeni bir 
iradeyle, kendisine ve tarihine yakışan bir anlayışla bir büyük kararı alabilecek çapta bir kurum ol
duğunu dosta düşmana gösterecektir. (CHP sıralarından alkışlar) -

Bunun büyük önem taşıdığına inanıyorum. Aslında, bundan önceki aşamalarda ele alınması, 
çözülmesi gereken bir konuydu bu; ama, konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne gelmiştir; 
artık, görev, Türkiye Büyük Millet Meclisine düşmüştür. 

Bir siyaset anlayışı; kurumları, organları, meşru yetkili muhatapları devre dışında tutan, kişi
sel, keyfî takdirlerle, olupbittilerle siyaset yürüten bir siyaset anlayışı, şimdi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin karşısında; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu siyaset anlayışının Türkiye'ye çok ağır bedeller ödettiğini biliyoruz. 
Ne yazık ki, siyaset; meşru çerçevenin dışına, kurumların, yetkili organların, mercilerin dışına taş
maya, kurumlaşmış çerçevesinin dışında özel ilişkilerle, meşru yetkili organları by-pass eden, dev
reden çıkaran olupbittilerle uzunca bir süreden beri yürütülüyordu. 

Bu üslubun, Türkiye için büyük sıkıntılar doğurduğunu, hepimiz görüyorduk, üzüntüyle izli
yorduk. Bu üslup, anayasa hukukunun öngördüğü üslup değildir; bu üslup, Türkiye'nin meşru si
yasî kurumsal çerçevesinin öngördüğü üslup değildir; bu, bütün bunların dışında özel yaklaşımlar
la yürütülen bir siyaset üslubudur. Bu siyaset üslubu, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi kaya
sına çarpacaktır; bunu çok önemli sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu aylarca toplanmıyor, toplandığı zaman, göstermelik 
çalışmaların ötesinde bir karar üretmiyor; Para Kredi Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu devredışı-
dır, hatta Hükümet devredışıdır, bakanlar devredışıdır, müsteşarlar devredışıdır, meşru yönetim sis
temi devredışıdır; ama, kararlar alınıyor, ülke yönetiliyor. Nasıl yönetiliyor, nerede yönetiliyor : 
Hükümet geri plana inmiştir, konut önplana çıkmıştır. (CHP ve ANAP sıralarmdan alkışlar) Konut, 
bir anlamda, anayasal bir kavram haline dönüşmeye başlamıştır. Türkiye'nin hukuk sisteminin için
de bu yoktur; Türkiye'nin yönetim sisteminin içinde bu yoktur. 

Müdürler genel müdürleri dinlemiyor, genel müdürler bakanları dinlemiyor; nerelerden kay
naklandığı bilinmeyen özel ilişkiler, özel iktidar odakları oluşturuyor ve Türkiye, kim tarafından 
yönetildiği bilinmeyen bir karmaşa içinde gününü geçiriyor, yönetiliyor. Böyle bir keşmekeşi, Tür
kiye Büyük millet Meclisinin, eline geçirdiği ilk fırsatta, en doğru şekilde değerlendireceğinden hiç 
kuşku duymuyorum; şimdi onun zamanı gelmiştir. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, siyasî iktidarın kişisellcşme eğilimi içine girmesi, siyaset bilimcilerinin 
bir yaygın gözlemidir; ama, bunun, meşru, hukukî çerçeveyi bir yana iten bir başıboşlukla uygu
lanmasına, hiçbir rejim müsaade edemez ve Türkiye'de artık el konulması gereken bir noktaya ge
lindiğinden hiç kuşku duymuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlayışımı, bu düşüncemi, hiç kimseye dönük bir kişisel şikâyet an
layışı içinde ifade etmiyorum; benim kişilerle bir ilişkim yok; hiçbir kişinin siyasî yaşamıyla, siya
sî hayatıyla ilgili bir mücadele arayışı içinde değilim; Cumhuriyet Halk Partisinin de bakış açısı bu 
değildir. Biz, bir siyaset üslubuyla hesaplaşmak istiyoruz; bir siyaset üslubunu değiştirmek istiyo
ruz; herkesi, meşru çerçevenin içine, hak ve yetki sınırlarının bir parçası haline gelmeye çağırmak 
istiyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Anayasa Mahkemesi bir karar alıyor; Anayasa Mahkemesi kararını, kişisel bir husumet gibi 

algılayan bir anlayış, Türkiye'yi yönetiyor. Anayasa Mahkemesi, hukukun gereğini yerine getiri
yor, onun görevi odur. ülkeyi yöneten insanların önünde, ülkenin, hukuk sistemimizin, rejimimizin 
çeşitli kuruluşları, bir pilotun önündeki gösterge tablosu gibidirler. Bir pilotun, nasıl, önündeki gös
terge tablosunda kırmızı ışık yanmasına kızması kadar saçma bir şey olamazsa; bir Başbakanın da, 
bir Anayasa Mahkemesine "bu kararınız Anayasaya aykırıdır" dediği zaman kızması kadar anlam
sız bir şey olamaz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, tartışılacaktır, paylaşılacaktır, konuşulacaktır, müzakere edilecektir, ha
yır denilecektir... Bunu hazmedeceksiniz. Demokrasi budur, demokratik rejim budur. "Ben, öyle 
uygun gördüm, gereği yapılacaktır..." demokratik rejim içerisinde, kimsenin böyle bir şey söyleme 
hakkı yoktur. Eğer böyle bir hakla partiler yönetiliyorsa, eğer böyle bir anlayışla hükümetler yöne-
tiliyorsa, o ülkenin, büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz olur. 

Türkiye'de, bu siyaset anlayışını değiştirmek lazım. Herkes sınırına, herkes yetkisinin içine... 
Başbakan, Başbakanlığını bilecek; Başbakan Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı olarak yetkilerine 
sahip çıkacak; koalisyonsa, koalisyon gibi işleyecek; "biz karar aldık, uygun gördük; haydi baka
lım, siz işinize gidin" demlemeyecek; genel müdürler, bakanları geçemeyecek; müdürler, genel 
müdürleri geçemeyecek. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, düzenli ordu kavramıyla kurulmuştur. Cumhuriyetin temelin
de, Kurtuluş Savaşımızın başarısının altında, düzenli ordu anlayışı yatar. Zaferi sağlayan en temel 
değişim budur. 

Şimdi, cumhuriyetin kuruluşundan yetmişiki yıl sonra, tekrar, devlet düzeni içinde derebeylik
lerin, iktidar odaklarının, kısadevre yapan özel etkinlik merkezlerinin şekillenmesine göz yuman 
bir anlayışla hiçbir yere varılamaz. 

Değerli arkadaşlarım, işin özünde, temelinde, bu yönetim anlayışı vardır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerlendireceği, bu yönetim anlayışıdır. Bu yönetim anlayışı, Türkiye'ye çok ağır 
bedeller ödettirmiştir. 

Bakınız, resmî hiyerarşi kaybolunca, hiyerarşi içerisinde özel etkinlik odakları kendisini gös
termeye başlayınca, o iktidar odakları, bir süre sonra, kendi üstlerini yönlendirir hale gelme şansı
nı elde ederler. Bir süre sonra, bakarsınız, en etkin noktada bulunanlar, sıradan bir kamu görevlisi
ne boyun eğmiş duruma düşmüşlerdir, yakayı kaptırmışlardır, dosyalar hazırlanmıştır, açıklar pay
laşılmıştır ve sözü geçmez bir noktaya siyasî otoritelerin geldiği görülmeye başlanmıştır. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, bırakınız demokratik rejimi, bir hukuk devleti anlayışını dahi 
sarsan tablolardır. Bu tablolar, ne yazık ki, rejimimizin bir parçası haline dönüşmeye başlamıştır. 
Bu tablo, yolsuzluklara açık bir yönetim yapısı ortaya koyar. Bu tablo ortaya çıkınca, artık, yolsuz
luklarla mücadele etmek olanaksız hale gelir; çünkü, hiyerarşi belli değildir, otorite kimdedir; bel
li değildir, herkes herkese mecburdur, mahkûmdur. Bu yapı içerisinde, düzen işlemez, yolsuzluk
lar, çok kolayca alır başını gider, korropsiyon, çözülme, bozulma, kirlenme, bütün toplumu ve ik
tidarı etkisi altına almaya başlar. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir yapı, Türkiye'ye çok ciddî sıkıntılar doğurur. Böyle bir anla
yış, normal bir koalisyon döneminde de ortaya çıkabilir. Normal bir koalisyon döneminde de böy
lesine olumsuzluklar kendisini gösterebilir; ama, azınlık hükümeti biçiminde bir hükümet oluşumu, 
bu hastalıklarla, eğer malul olarak ortaya çıkıyorsa, işte, o zaman karşılaşacağımız sorunların çapı, 
kolay kolay görülemeyecek düzeye çıkar. 
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Değerli arkadaşlarım, azınlık hükümeti, demokratik rejimin yerleşmiş, kökleşmiş olduğu ül

kelerde de, zaman zaman başvurulan bir yöntemdir. Azınlık hükümeti, meşru demokratik bir hü
kümet modelidir. Azınlık hükümeti modelini, prensibinde reddetmenin haklı hiçbir nedeni yoktur; 
ama, demokrasinin yerleşmiş, kökleşmiş olduğu ülkelerde bile, azınlık hükümetleri, meclislere rağ
men ortaya çıkmazlar, meclislerle çatışarak ortaya çıkmazlar, meclisin istikrarlı çoğunlukları tara
fından kararlılıkla desteklenen hükümetler olarak ortaya çıkarlar. Meclisin kararlı çoğunluğunu 
karşısına alarak, özel ilişkilerle, şaibeli pazarlıklarla, transferlerle, yapay bir biçimde, bir anlık den
ge değerlendirilerek, tam güvenoyu günü için kılpayı çoğunluklarla oluşturulacak azınlık hükümet
lerinin, dünyanın hiçbir yerinde işbaşında olmadığını güvenle söyleyebilirim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Bir azınlık hükümeti gelir; parlamentonun istikrarlı çoğunlukları "gel, sen Türkiye'yi yönet, 
kabineyi istediğin gibi kur, kendi sorumluluğun altında icraatını belirle; ülkenin yönetilmesi gere
kiyor, bu yönetim görevini, yetkisini sana tanıyoruz, biz, sana destek olacağız" derler ve gelir, pa
zarlık falan yapmadan gelir, işte bu azınlık hükümetidir; dünyada böyle olmuştur, 1979 yılında, 
Türkiye'de böyle olmuştur. Sayın'Demirel,'o zamanki muhalefet partilerinin desteğini alarak, çok 
berrak bir parlamento çoğunluğuyla bir azınlık hükümeti kurmuştu; arkasında, o zamanki MHP'nin 
ve o zamanki MSP'nin desteği vardı, o desteklerle görev başına gelmişti; hiçbir şaibe yoktu, trans
fer yoktu, kılpayı fark yoktu "acaba olur mu" diye, yüreği ağzında, kerrat cetveliyle hergün siyasî 
hesap yapma durumları yoktu, böyle azınlık hükümeti kurulur mu?.. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - O zaman, destekle... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, Türkiye'de, bir azınlık hüküme

ti arayışıyla karşı karşıyayız. Bu azınlık hükümeti, Parlamentonun istikrarlı siyasal güçlerinin des
teğine sahip bir konumda değildir; derme çatma, yamalı bohça bir kombinezonla, şaibeli transfer
lerle oluşturulacak bir çoğunluğa umut bağlamış bir koalisyon hükümeti modelidir. Böyle bir mo
delle Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi mümkün değildir. Bakınız, bu anlayışı, bir azınlık hükü
meti yaklaşımı içerisinde sürdürme arayışında bulunan kadronun dört yıldan beri Türkiye'de orta
ya koyduğu tablo, açıkça görülüyor. Geride bıraktığımız dönem içerisinde, Türkiye'nin temel so
runlarının hiçbirisi, ne yazık ki gelecek için umut verici bir çözüm noktasına taşınabilmiş değildir. 
Bu Hükümet Programı da, aslında, bu itiraflarla doludur. 

Gerçi, Sayın Başbakan, bu Hükümet Programında, bugüne kadar görülmemiş bir alçak gönül
lülükle, Cumhuriyet Halk Partili Bakanların, bu Koalisyon Hükümetinde yaptığı çalışmaları uzun 
uzun ve çok_ hakşinas bir biçimde anlatmıştır; kendisine yürekten teşekkür ediyorum, Gerçekten, 
konu, ayrı ayrı bakanlar düzeyinde ele alındığı zaman, bu Hükümette görev almış arkadaşlarımı
zın, çok güzel çalışmalar yaptığı ortaya çıkar. Bunların bir kısmı, arkadaşlarımızın, kendi bakanlık 
yetkileri içerisinde yaptıkları çalışmaların sonucudur, bir kısmı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
desteğiyle alınan kararların sonucudur, Hükümetin katkılarıyla gerçekleştirilen konulardır. Yani, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı çalışmalarından -otoyollardan, Çanakkale geçişinden, İzmit geçişin
den- tutunuz da, CMUK'tan, ILO sözleşmelerinden anayasa değişikliklerine kadar, pek çok konu
da, bu Hükümet döneminde gerçekleştirilen hizmetlerin teşekkürünü, bu Hükümet Programında 
görmekten, biz de mutluluk duyuyoruz. 

Rekabetin korunması, tüketici haklarının korunması, fikrî hakların sağlanması biçimindeki ya
sal düzenlemeler de, yine bu Hükümet zamanında gerçekleştirilmiştir. Bunun, Cumhuriyet Halk 
Partisine dönük bir teşekkür olarak ifade edilmiş olmasını, memnuniyetle karşılıyoruz. 

Aynı şekilde, yazılı metinde ihmal edilmiş olmasına rağmen, Sayın Başbakanın sözlü sunu- ... 
şunda, Erzincan'daki çok hızlı yçniden inşa, yeniden imar hareketine teşekkür etmiş olmasını da 
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memnuniyetle karşılıyoruz. Her ne kadar, gümrük birliği konusunda Cumhuriyet Halk Partili Dı
şişleri Bakanlarının yaptığı katkılar konusundaki teşekkür yeterince açık bir biçimde ortaya konul
mamışsa da, bunu, Sayın Başbakanın, gümrük birliği konusunu kimseyle paylaşmama hususunda
ki yaklaşımına bağlıyor ve anlayışla karşılıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bunlar bir yana, bakınız, ülkenin temci birçok konusu var. 1991 'de bü
yük umutlarla bu Hükümet işbaşına geldiği zaman, çözülmesi gereken bazı temel konularımız var-
dj. Bu konulan içtenlikle, elimizi vicdanımıza koyarak, bugün yeniden düşünecek olursak, bu ko
nularda ciddî bir çözümün hâlâ sağlanamadığını görmek durumunda kalırız. Bunların başında enf
lasyon geliyor. Enflasyon, hiç kuşkusuz, 1991 Hükümetinin, sadece onun sorunu değildi; 1970ü 
yılların sonundan itibaren, 1995'e kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetler, Türkiye'de enflasyonun 
denetlenmesi konusunda, ne yazık ki, güven verici bir ilerlemeyi sağlayamamışlardır. Bugün siya
set adamları, artık enflasyon konusunu konuşmaktan sıkılır noktaya gelmişlerdir. Muhalefet söz
cüleri bile, enflasyonun kaldırılmamasından değil, enflasyonun yükünün yeterince adaletli dağıtıl-
mamasından şikâyet etme durumuna gelmişler ve bir anlamda enflasyonu artık vazgeçilmez kubul 
noktasına doğru sürüklenmişlerdir. Bu, siyasetimizin bir büyük açmazıdır. Hatırlayınız, yola çıkar
ken, günler veriliyordu, vadeler söyleniyordu, rakamlar veriliyordu, "enflasyon indirilecek" denili
yordu; şimdi vaz mı geçtik bundan?! Enflasyonun indirilebileceği konusunda, bu Hükümet Prog
ramında en küçük bir iddiayı görememek gerçekten üzüntü vericidir. Bu, enflasyon konusundaki 
teslimiyetin, artık, en resmî düzeylere kadar çıktığının bir ifadesidir. 

Enflasyon, temel konudur; gerisi laf-ü güzaftır. İşin özü odur. Orayı çözmedikten sonra, diğer 
konulardaki sıkıntıları aşmak mümkün değildir. Gelir dağılımındaki tahribatı, enflasyonu ortadan 
kaldırmadan aşamazsınız, büyümeyi sağlıklı bir zeminin üzerine oturtamazsınız, sanayileşmeyi ge-
liştiremezsiniz, Türkiye'deki ahlak düzenini dahi kabul edilebilir bir noktada tutamazsınız. İşin özü, 
ekonomide makro dengenin sağlanması, enflasyonun ortadan kaldırılması, tekrar sağlıklı bir büyü
menin önünün açılmasıdır. Eğer, bu yapılmamışsa, yapılamamışsa, bugüne kadar gerçekleştirile-
memişse, bundan sonra bunun gerçekleştirileceğine inanmak için hiçbir haklı neden yoktur. Herşe-
ye yeniden başlamak lazımdır; kadrolarla yeniden başlamak lazımdır, zihniyetle yeniden başlamak 
lazımdır, politikalarla yeniden başlamak lazımdır. 

Ekonomi tartışmalarında ortaya çıkan bir temel nokta şu: Bu Hükümet Programında, bize, 5 Ni
sanda ortaya çıkan bunalımın, 5 Nisanda alınan tedbirlerle aşılmakta olduğu anlatılmak isteniyor. 

Lj Değerli arkadaşlarım, önce sorulması gereken konu şu: Bu 5 Nisan paketine ihtiyaç hissettiren 
kriz acaba neden doğmuştur? Acaba niçin, bir hükümet, dört yıla yakın bir süre işbaşında kaldığı 
halde, 1994 yılında bir nisan ayında böylesine bir tedbir almak zorunda kalmıştır; ne olmuştur; ül
ke işgal altına mı girmiştir, bir tabiî afetle mi ilgili bir durum vardır? Niçin 5 Nisan paketi ortaya 
çıkmıştır? 5 Nisan paketini zorunlu kılan gelişmeler nelerdir ve o gelişmelerin sorumluları kimler
dir? Buradan bakıldığı zaman görülecek şudur: Önce, 5 Nisan önlemlerine ihtiyaç hissettiren bir 
ekonomik kriz tablosu, Hükümetin doğrudan sorumluluğu altında oluşturulmuş, sonra, Hükümet, 
kendi sorumluluğu altındaki bu krizi aşmak için tedbir ilan etmiş; şimdi, bizim karşımıza da "ken
di yarattığım krizi kontrol altına almaya gayret ediyorum, bu konuda olumlu işaretler alıyorum" di
ye gelmektedir. Bunun, kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. 

YILMAZ OVALI (Bursa) - Reddi miras... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Faizleri, idarî kararlarla, idarî yöntemlerle indirme konusun

da izlenen politikanın yarattığı dengesizlikleri "şimdi, usulümüzü, anlayışımızı, yaklaşımımızı de
ğiştirdik" diyerek, bizim karşımıza, 5 Nisan paketleriyle ilgili başarı tabloları çıkarılmak isteniyor. 
Bu, geçerli bir yaklaşım değildir. 
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NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Koalisyonu mu eleştiriyorsun?!. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Gerçekleri görmeye ve altını çizmeye çalışıyorum; çünkü, 
Türkiye, yeni bir başlangıç noktasına geliyor. Bu başlangıcı, gerçekleri doğru göremezsek, iyi ya
pamayız. Önemli olan eleştirmek değil. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Eleştiremezsin zaten... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bunun sorumluluğunun kime ait olduğu da hiç önemli değil; 
onunla kesinlikle meşgul değilim. Şahsî bir sorumluluk faturası çıkarma arayışı içerisinde değilim; 
onlar, artık geride kalmıştır. 

Türkiye, şimdi, yeni bir dönem başlatmak durumundadır. Bu dönemi başlatırken, olaylara 
doğru teşhis koymalıdır. Ekonomiyi ne yapacaksınız? Yani, bundan önce olduğu gibi, 5 Nisan zo
runluluğunu ortaya çıkaracak kararları mı alacaksınız? Bakınız, 5 Nisan sonrasında da aynı tablo
yu yaşadık; birdenbire, 1995 yılının nisan ayından itibaren, hızlı bir büyümenin işaretleri ortaya 
çıkmaya başladı; derhal, onu frenleyecek önlemler ihtiyacı kendisini gösterdi. Yani, bir gaza basıl
dı, şimdi, tekrar frene basılıyor ve araba dengede tutulmak isteniliyor. Bir kararsızlığın, ekonomi 
politikasıyla ilgili bir zihnî vuzuhsuzluğun ortada olduğu gözüküyor. Bunun altını çizmeye çalışı
yorum; çünkü, bundan sonra, Türkiye, bu düzeyde enflasyonlarla yoluna devam edecek değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu geride bıraktığımız dönemin sorumluluğunu taşıyan kadro
lar ve o yaklaşım, Türkiye'de, anasorunlarla ilgili nasıl bir manzara çıkardı: 

Ekonomi, temel sorunlarını çözemedi, enflasyonu çözemedi ve doğal olarak da büyüyemedi; 
tam tersine, ciddî bir küçülme sürecinin içerisinden geçti. Bugün, Türkiye'nin, adam başına düşen 
millî geliri 2 300 dolar düzeyindedir. Türkiye, 1960'lı yıllarda yola beraber çıkarken, arkasından 
gelen ülkelerin büyük bir kısmı tarafından geçilmiştir. Bugün, 1960 öncesi Türkiye'yi geriden izle
yen ülkeler, Koresinden, Tayvan'ından, Malezya'sına kadar, hepsi Türkiye'yi kat kat geçmişlerdir 
ve Türkiye, son dört yılda da, bu yetersiz ekonomik büyüme temposunu dahi yakalayamaz bir ha
le gelmiştir. Son dört yılın ekonomik bakımdan ortaya koyduğu büyüme tablosu, tam üzüntü veri
ci bir manzaradır. 

İzlenen politikalar, çok büyük sorunların, sıkıntıların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Tarım ke
simi, fevkalade büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyadır ve doğrudan politikalarla ilgili olarak bu böy
ledir; yani, belli çevrelerin telkinlerine uyarak, serbest ticaret anlayışını tarıma taşıyacağız diye dü
şünüldüğü için, ithalat serbestiyeti tarıma aktarıldığı için, tarım, çok büyük bir krizin içerisine sü
rüklenmiştir. Bugün, Türkiye'de, pirinç tarımı, tam bir çöküntü içerisindedir. Buğdayda büyük sı
kıntılar yaşanmaktadır. Aynı şekilde, ayçiçeğinde, yağlı tohum üreten tarım türlerinde bu sıkıntı 
vardır. Pancarda bu sıkıntı kendisini göstermeye başlamıştır. 

Türkiye, bir zamanlar dünyanın kendi kendisine yeten yedi tarım ülkesinden birisi olarak övü
nüyordu; ama, artık bu geride kalmıştır. Türkiye, dışarıdan beslenmeye mecbur bir ülke haline hız
la dönüşmektedir. Türkiye tarımında, nüfusumuzun yüzde 40!ı çalışmaya devam ediyor; ama, Tür
kiye tarımı, kendi kendisini besleyemez bir hale sürükleniyor. Bu, doğrudan doğruya Türkiye'deki 
tarım politikasını belirleyen çevrelerin sorumluluğu altında ortaya çıkan bir manzaradır. 

Hayvancılık, aynı şekilde tam bir çöküş yaşamıştır. Bir zamanlar, 1984 yılında, 90 milyon bü
yükbaş hayvan varlığı olan Türkiye, şimdi, 44 milyon büyükbaş hayvan varlığına düşmüştür. Tür
kiye'nin hayvan varlığı, on-onbir yıllık bir süre içerisinde, yarı yarıya azalmıştır. Türkiye, bugün, 
etini dışarıdan ithal etmeye mecbur bir ülke haline gelmiştir. Bu, bir başarı mıdır; bunun altında ya
tan bir anlayış yok mudur; bu, doğal, kaçınılmaz bir olay mıdır; Türkiye'nin ilerlemesinin, gelişme
sinin, kaçınılmaz kıldığı bir manzara mıdır; bunun haklı bir nedeni var mıdır?! 
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Tarımın ve hayvancılığın gerilemesi, Türkiye'nin toplumsal dokusunu, siyasal dengesini, hu

zurunu, kentleşme temposunu, çok ciddî biçimde olumsuz etkilemiştir. Tarımdaki ve hayvancılık
taki gerileme, Türkiye'yi yöneten kadroların önünde, çok büyük bir politik sorumluluk olarak du
ruyor. 

Bugün, süt üreticisi perişan hale gelmiştir; sütünü 12 bin liraya satamayan süt üreticisi, ne ya
pacağını bilemez haldedir, yem ile süt arasındaki denge kaybolmuştur. 

"Tarıma ve hayvancılığa 2 trilyon lira kredi vereceğiz" deniliyor. Güzel de, hayvancılık kârlı 
bir iş olmaktan çıkmışsa, siz, değil 2 milyon lira, 20 trilyon lira verseniz, hiçbir şey yapılmaz. Ya
pılması gereken, hayvancılığı kârlı hale getirecek önlemleri almaktır; bu da, ithalat serbestiyetiyle 
ilgili konularda, yeni ve sorumlu bir anlayışın içerisine girilmesini gerektiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, söylemek istediğim, Türkiye'de, ekonomi, büyük bir sikıntı içerisinde
dir. Büyüme durmuş, enflasyon kontrol edilemez bir halde, tarım ve hayvancılık perişan, temel 
noktalarda üretim düşmeleri açıkça kendisini gösteriyor; Türkiye'de, böyle bir manzaranın içerisin
deyiz. 

Bu arada, dış ödemeler dengesi, gerçekten, dikkatle izlenmesi gereken sinyaller vermeye baş
lamış. İhracat sevindirici bir biçimde artıyor; bu yıl, 21 milyar doların yakalanabileceği görülüyor; 
bu, çok sevindirici bir olay; ama, ithalat, çok daha hızlı bir biçimde artıyor ve dışticaret açığı çok 
tehlikeli bir biçimde büyüyor. Bir zamanlar, ithalatımızın yüzde 75'ini kendi ihracatımızla karşılar
ken, şimdi, ancak yüzde 64'Unü karşılar hale gelmeye başladık; yarıya doğru, hızla biriniş var. Dış
ticaret açığının büyümesi fevkalede önemlidir. Türkiye'deki döviz dengesi, çok büyük ölçüde, faiz 
farklarından kaynaklanan sıcak para girişinin sonucudur. Bu sıcak para tablosu da, Türkiye ekono
misinin üzerindeki en ağır yüklerden birisini oluşturuyor. Gerçekten, 1,2 katrilyon içborcun, 120 
trilyon civarındaki faizi yine 4-4,5 milyar dolar civarındaki dışborç faizinin karşılığıyla birleştiril
diği zaman, Türkiye ekonomisinin olağanüstü bir faiz yükü altında olduğunu görmezlikten gelmek 
mümkün değil. Türkiye'de, vergi gelirleri, artık, faiz giderini bile karşılayamaz hale geldi. Bunun 
altında yatan anlayış da, yine, bir temel siyaset anlayışı; vergi almayı bir yana iten, onu önemli say
mayan, onun yerine yüksek faizle borçlanmayı tercih eden bir yaklaşım, Türkiye ekonomisinin bu 
tıkanıklık noktasına gelmesine çok büyük ölçüde katkı yaptı, neden oldu. 

Şimdi, bütün bunları tartışmadan, önümüzdeki dönemi bir azınlık hükümeti anlayışı içerisin
de, bu kadroya emanet ederek, Türkiye'nin sorunlarının çözüleceğini düşünmek kesinlikle mümkün 
değil. 

Türkiye'de, sosyal ilişkiler, yakınçağ tarihimizin en çarpık noktasına geldi. 5 Nisan paketi, top
lumsal kesimler arasında adaletli bir yük dağıtımına kaynak oldu, deniliyor. Yani, 5 Nisanın yükü, -
köylülerle, işçilerle, ücretli kesimle, işveren kesim arasında dengeli dağıtılmış! Niçin; işverenden 
70 trilyon vergi alınmış, köylünün tarımsal ürün fiyatları artırılmamış, ücretlilere zam yapılmamış, 
böylece, yük adaletli dağıtılmış! 

Değerli arkadaşlarım, 1994 yılının rakamları ortada. 1994 yılı rakamları açıkça gösteriyor ki, 
Türkiye'deki, emek gelirleriyle, ticaret ve rant gelirleri arasındaki dengesizlik, 1994 yılında artmış
tır. 1994 yılı içerisinde, rant ve ticaret gelirleri, emek gelirlerinin aleyhine, tarımsal gelirlerin aley-' 
hine büyümüştür. Bilançolar ilan edilmiştir; bütün şirketler, yüzde 100'ün üzerinde kâr beyan et
mişlerdir; yani, neden bahsediyorsunuz; 70 trilyon vergi alınmış, yük, adaletli dağıtılmış!.. 

Bütün sanayinin önemli kuruluşları olağanüstü kârlı bir yıl yaşarken, reel olarak ücretleri aza
lan kesimler işçiler olmuştur, memurlar olmuştur, emekliler olmuştur, esnaf olmuştur, tarım kesi
mi olmuştur; bari bu gerçeği saklamayın. (CHP sıralarından alkışlar) Yani, 5 Nisan paketi, sanki, 
bir toplumsal adalet şahikası! Yük, adaletle dağıtılmış; adaletle falan dağıtılmadı; tam tersine, 5 Ni-
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san uygulamaları, Türkiye'deki gelir dağılımının daha da çarpık hale gelmesine neden oldu. Bu, çok-
açık bir gerçektir ve öyle olması da doğaldır; anlayış odur, tablo odur. Bunda da şaşılacak hiçbir 
şey yoktur. < 

' Değerli arkadaşlarım, bir çalışma yaşamı sıkıntısının içerisinden geçiyoruz. Türkiye'de 300 
bin işçi grevde. Toplu iş uyuşmazlığı, ülkemizin önündeki en temel konulardan birisi. Dokuz ay 
boyunca bu soruna hiç ilgi göstermeyen Hükümet, şimdi, konuyu çözmek için telaşla ortaya çık
mış gözüküyor. 

Bakınız, bu sorun ortaya çıktığı zaman, şeker sektöründe, Şeker-İş Sendikasıyla ilgili olarak 
ortaya çıkan bunalımı çözmek için, bundan önceki Hükümetin Sanayi Bakanlığı, ciddî bir girişim 
yaptı; oturdu, iyiniyetle, sendikacılarla bir müzakere götürdü ve üç beş gün içerisinde de bir toplu
sözleşme çerçevesi üzerinde mutabakat sağladı. Bu toplusözleşme çerçevesinin esasları, özel sek
töre ait şeker fabrikalarında,§ bir süre önce yapılmış olan toplusözleşme düzeyinin altındaydı.Yüz
de 5,25 daha altında bir yük getiren bir toplusözleşme paketini, Şeker-İş Sendikası, Sanayi Bakan
lığı ile şeker şirketiyle karşılıklı görüşerek anlaşmaya bağladılar. Sayın Başbakan "hayır olmaz 
böyle bir anlaşma" dedi, engelledi. O engellemenin, hukuka uygun olup olmadığını yakında, yargı 
organlarında göreceğiz; ama, önemli bir nokta şu: Ortada bir şeker şirketinin yaptığı anlaşma var. 
Bu anlaşma, özel sektörün yaptığı anlaşmanın altında. Bir fedakârlığa dayalı olarak oluşturulmuş 
bir anlaşma. Niçin, bu anlaşmanın o tarihte yürürlüğe girmesini ve bu çalışma yaşamında iyi niyet
le, olumlu bir adımın atılmasını engelliyoruz. Bunun, Türkiye'ye maaliyeti ne oldu; bakın, aradan 
yirmi gün geçti, yirmi gün sonra olay ne hale geldi. Dokuz ay ilgilenmeyeceksiniz, ondan sonra, 
sorun ortaya çıkınca, iyi niyetle yapılan anlaşmaları yok sayacaksınız ve arkasından, olay bu nok
taya gelince "halkın parasını kimselere vermem" iddiasıyla olayı politize etmeye çalışacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, yanlış olan, işin başında, sendikaların karşısına hükümetin çıkmasıdır. 
Hükümet, sendikaların muhatabı değildir. Türkiye'de, bir KİT sistemi olduğunu biliyoruz. KİT sis
teminin yapısından kaynaklanan özellikler olduğunu biliyoruz; ama, olayı, başlangıçta, hükümet ve 
sendika ikileşmesine dayalı olarak götürmenin ne kadar yanlış olduğunu, öyle zannediyorum ki, 
bugünkü manzara açıkça gösteriyor. Bırakınız, kamu yöneticileri, o işletmelerdeki sendikalarla 
toplusözleşme müzakerelerini yapsınlar. Elbette, kamu yöneticilerine çerçevelerini veriniz, elbette, 
onlara siz yön veriniz; ama, o anlaşmanın yapılmasını engelleyerek, bakanları tutarak, üstelikte 
doğrudan ilgili olmayan bakanları, daha güvendiğiniz bakanları sendikaların karşısına çıkararak 
hiçbir yere varamayacağınız, bu yaşanan olaylarla, ne yazık ki görülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bunlardan büyük üzüntü duyuyoruz. Olay, arapsaçı haline gelmiştir. Bir 
an önce bu konunun çözülmesi gerekiyor. Olayı, başlangıcında, canım, sıfır veririz, 5,4 veririz, sen
dikalar da grev kararı alır, biz de bir kararname çıkarırız, tümünü erteleriz; ondan sonra da mecbu
ri tahkim yoluyla iş, Yüksek Hakem Kuruluna gider, uygun gördüğümüz ücret artışını oradan ve
ririz yaklaşımı, toplusözleşme ruhuna aykırıdır, iyi niyetli değildir, demokratik espriyi yansıtmaz; 
olmadığı için de işte, işlemeyebilir. (CHP sıralarından alkışlar) Yani, bunu hazmetmek zorunlulu
ğu vardır. Ben yaptım, oldu; ben, uygun biçimde bu işi hallediyorum; bırakınız canım usulleri, bun
lar engellerdir, prosedürdür; o prosedürün gereğini yaparız, bildiğimizi okuruz yaklaşımıyla devlet 
yönetilmez, yönetilmeyebilir; gün olur yönetemez hale gelirsiniz. O hale geldiğiniz zaman da içi
ne düştüğünüz duruma siz de şaşar kalırsınız. Böyle olmuştur. 

Yani, onu ertelemek zorunlu mu?.. Erteleyemezsiniz; oturup anlaşmanız lazım. Niye iyi niyet
le anlaşmıyorsunuz ? 9 ay anlaşmayacaksınız, sonra, Cumhuriyet Halk Partisi, grev erteleme kara
rını imzalamıyorum dediği zaman, vay ne yapacağız diye şaşırıp kalacaksınız... İyi niyetle anlaşma 
mecburiyetini içinize sindirin; olayın başında söylediğim nokta işte budur. 

- 502 -



T.B.M.M. B : 8 13 .10 .1995 O : 2 
Değerli arkadaşlarım, bakın, şimdi de aynı olupbittilerle karşı karşıya olduğumuzu görüyo

rum. Biraz önce telefonla bildirdiler; pazar günü yapılacak olan toplantıya katılmak için Anado
lu'nun dörtbir köşesinden, illerden çıkıp Ankara'ya doğru gelmek isteyenleri engellemek için çok 
sistematik bir mücadele verildiği anlaşılıyor. Bunlara gerek yoktur. Bunları lütfen denemeyiniz; 
bunlar, uygun değildir. 

Yani, siz, yüzde 80 enflasyon yaratacaksınız, yüzde 80 enflasyon yarattığınız halde, işçiyi ve 
çalışanları, memurları, emeklileri enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz diyeceksiniz, ona önce sıfır, 
sonra yüzde 5.4'lük ücret artışı önereceksiniz, sonra, ihtilaf çözülemez bir noktaya gelecek, işçiler 
de bunun üzerine bir toplantı yapma kararını alınca, hayır, toplantı yapamazsın diye Anadolu'da on
ları tutmaya çalışacaksınız. Bu, demokratik anlayışa da sığmaz, hukuk anlayışına da sığmaz; top
lumsal barışı gerçekleştirmenin gerektirdiği tutum, davranış da bu değildir. (CHP sıralarından al
kışlar) Umut ediyorum, bu konudaki şikâyetler, ilk andaki telaş ve gayretkeşliğin sonucu olarak or
taya çıkan bazı davranışlarla ilgilidir. Sayın İçişleri Bakanımız, Türkiye'de, hukukun üstünlüğünün 
ve hakları kullanma olanağının geçerli olduğuna ilişkin anlayışı, bütün emniyet kadrolarına intikal 
ettirecektir ve pazar günü, burada işçiler, hiç olmazsa bir araya gelip, düşüncelerini ortaya koyabi
leceklerdir. 

CENGİZ BULUT (izmir) - İşçileri Ankara'ya sokmuyorlar, dışarıda tutuyorlar; otobüsleri 
durduruyorlar. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu)-İçeriye girsinler... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Yasa düzenlemiş, nereye kadar geleceği belli; ama, gelsin, 

Ankara'da yapsın. 
Değerli arkadaşlarım, olayın özü, bizim, önce kendimizi, kendi çerçevemizin içine yerleştir

meyi içimize sindirmemizle ilgili; bunu başarmadan bir yere ulaşmanın mümkün olmadığını zan
nediyorum. 

Bakın, Türkiye'nin önünde, birbiri ardından atılması gereken büyük reform adımları var; bu 
adımlara bir an önce yönelmeliyiz, bir an önce bunların gereğini yerine getirmeliyiz. 

Bakınız, Türkiye, Cumhuriyetin 70 inci yılında, hâlâ adaleti doğru dürüst işletemeyen bir ül
ke konumunda. Ortada adalet reformuyla ilgili yapılmış çok ciddî hazırlıklar var; bunları, biran ön
ce değerlendirmeli ve gereğini yerine getirmeliyiz. 

Türkiye, personel rejimini derhal ele almak ve yeniden değerlendirmek durumunda. Ortada bir 
personel rejimi yok, bir mantığı olan, tutarlılığı olan bir anlayış yok, bölük pörçük, yamalı bohça 
bir sistem... Her grubun bir kolayını bulup kendi sorununu bir ölçüde, belli bir tarihle çözmeye ça
lıştığı eklektik bir yapıyla, Türkiye, personel rejimini götürmeye çalışıyor. Türkiye'nin kamu çalı
şanına sahip çıkması zorunludur; hakkına hukukuna, yetkisine ve malî koşullarına sahip çıkması 
zorunludur. 

Türkiye'nin öğretmenleri perişan, öğretmenleri ayakta kalacak halde değil, evinde huzur için
de değil; 60 kişilik, 70 kişilik sınıflarda, çocukları yetiştireceğim diye uğraşıyor; bunların, bir an 
önce çözülmesi gerekiyor. 

Bunlar, öncelikli konulardır; yani, Türkiye, kaynaklarını tahsis ederken, nelerin öncelikli ol
duğu konusunu, çok berrak bir zihinle düşünmek durumundadır. Öncelikle, sağlam bir personel re
jimi, öğretmenlerine, memurlarına, yargıçlarına sahip çıkan bir düzen, bir personel düzeni, Türki
ye'de, mutlaka yaşama geçirilmelidir. 

Bakın, vergi toplama düzenimiz babadan kalma devam ediyor. 16,5 trilyon vergi toplayan Be
yoğlu Vergi Dairesinin Müdürü 15 milyon 600 bin lira aylık alıyor. 15 milyon 600 bin lira aylık 
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alan Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürü 16,5 trilyon vergi topluyor bu devlete; böyle çarpıklık olmaz. 
Yani, Ankara'nın büyük merkezlerinde, bulvarlarında, gösterişli, büyük genel müdürlük binaları ve 
o binaların uzantısı... Anadolu'da görev yapmaya çalışan; 8 milyon lirayla, 10 milyon lirayla, 15 
milyon lirayla görev yapmaya çalışan kamu görevlileri... Bu çarpıklığın ortadan kaldırılması lazım; 
bu dengesizliğin, bu israfın, bu talanın ortadan kaldırılması lazım. 

Değerli arkadaşlarım, kamu bankaları büyük bir israf ve yolsuzluk odağı haline geldi. Bir ka
mu bankasında başarısız bir genel müdür -başarısızlığı nereden belli; Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulunun raporlarından belli-demin anlattığım o resmî yetki hiyerarşisini aşan özel ilişkile
rin sonucunda, bir bakıyorsunuz, çok daha büyük bir kamu bankasının başına geçiyor. Arkasında 
kim var, yanında kim var, nereden destek alıyor; o, daha küçük kamu bankasında genel müdürlük 
yaparken, kimlere kredi vermiş, o kredilerin ne kadarı geri dönmemiş, ne kadarı eleştirilmiş, orta
da. Büyük kamu bankasına geliyor, büyük kamu bankasına geldikten sonra, aynı faaliyetlere de
vam ediyor. Aynı faaliyetlere devam ediyor ve Türkiye'de, buna el koyacak merci yok; böyle şey 
olur mu?! Karda kışta, Anadolu'nun dört bir bucağında 15 milyona vergi dairesi müdürü çalıştıra
caksınız, 10 milyona öğretmen çalıştıracaksınız, sonra yüzmilyarlarca lirayı, geri dönmeyeceğini 
bile bile, ona buna çarçur edeceksiniz. (CHP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) On
dan sonra da, "bu bir düzen işidir, bir hukuk işidir, bir yetki işidir, düzenli orduyu sağlayın, özel 
ilişkilere son verin, Türkiye'yi hükümetle yönetin, konutla yönetmeyin" dediğimiz zaman da, ne 
demek istiyor diye şaşıracaksınız. (CHP sıralarından alkışlar) Değerli arkadaşlarım, olayın özü bu
dur, bunu, her vesileyle her alanda görüyoruz ve vurguluyoruz. 

Bakınız, bu Hükümet Programının, bence en önemli noktalarından biri, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da köylerini terk edenlerin -ne demekse- sorunlarının çözülmesi gerektiğine ilişkin hü
küm. Bunu çok önemli saydım; çünkü, bu, bir itiraftır, yeterince cesaretli bir itiraf değildir; ama, 
ne de olsa bir itiraftır. 

Köylerini terk edenler.,. Acaba, onlar mı terk ettiler, yoksa, terke mecbur mu kaldılar; bunun 
aydınlığa kavuşturulması lazım. Bu konuda bir kamu mükellefiyetinin kabul edilmiş olmasını fev
kalade önemli sayıyorum; üç yıldır bunu anlatmaya çalışıyorduk. Üç yıl önce, biz, "doğu ve güney
doğuda köyler yakılıyor, yıkılıyor, köylerden insanlar ayrılmaya mecbur ediliyorlar; bu doğru de
ğildir; bir terör politikası olarak da doğru değildir, bir devlet politikası olarak da doğru değildir" 
dediğimiz zaman "nereden çıkardınız, yok böyle bir şey" diye resmî açıklamalar yapılıyordu. Şim
di, üç yıl sonra gelinen noktada, artık, doğu ve güneydoğuda bazı köylerin, devletin sorumluluğu 
altında boşaltıldığının Hükümet Programı düzeyinde itiraf edilmiş olmasını çok önemli sayıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) Ama, bunun gereği yapılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin belli bir coğrafyasında yaşayan insanların, yerlerini terk et
meye mecbur edilmeleri, göçe mecbur edilmeleri güvenlik politikasının bir gereği olarak ortaya çı
kabilir; ama, böyle bir ihtiyaç ortaya çıkmışsa, bunun nasıl yerine getirileceği bir hukuk düzenin
de bellidir. O hukuk düzeninde yapılması gereken şeyler açıktır: Kamulaştırma yaparsınız, tazmin 
edersiniz, yer gösterirsiniz... Adamın kavağını bile kesmesine fırsat vermeden, orayı yakarak bo
şaltılmasını sağlamak, bize yakışan bir uygulama değildir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Orada yaşayan insanların besledikleri sürüyü, Et Balık Kurumuna devretmelerine olanak ver
meden, intikam alırcasına, onların, oradan uzaklaştırılmasını talep etmek, bir devlet politikası de
ğildir; olamaz. Ben, devletimi böyle göremem, devletimi bu anlayış içerisinde değerlendiremem, 
devletin böyle bir yaklaşım içerisinde olmayacağından hiç kuşku duymam... Ama, olay bu ise, ola
yın üzerine yürümek lazımdır, olayı örtbas etmemek lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, ulusal bütünlüğü, bir coğrafyada yaşayan insanları, karda kışta, soğuk
ta, evinden obasından sürükleyip çıkararak sağlayamayız. (CHP sıralarından alkışlar) Ulusal bütün-
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lüğü, yurttaşlık hakkını, vatandaşlık hakkını, coğrafyamızın herbir köşesinde yaşayan insanlara eşit 
tanımaya hazır olduğumuzu kanıtlayarak ancak gerçekleştiririz. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Bunlar boş laf değil; bunları, böyle boş laf gibi dinliyoruz. Söyle, bu, söylenir geçer... Bu, söy
lenip geçmemelidir; bu, olmalıdır, uygulanmalıdır; bu, önemlidir. Devletin bütünlüğü, ancak, bu 
duyarlılığı birlikte gösterirsek sağlanabilir. 

Değerli arkadaşlarım, birbiri ardından pek çok sorun, ne yazık ki, bizi gelip kuşatıyor. Bakı
nız, benden önce konuşan değerli arkadaşlarım da işaret ettiler; Türkiye, bu ekonomik tıkanıklık 
içerisine girdikten sonra, yatırımlarını durdurmuştur; yatırımlar durduğu için, çok ciddî krizlere ha
zırlanmaktadır. 

Bakınız, 1997 yılından itibaren, Türkiye, enerji darboğazı içerisine girecektir. Hükümet Prog
ramında uzun uzun anlatılmış... İşte, 4 bin megavatlık bir ek kurulu güç getirildi, geride bıraktığı
mız dört yıl içerisinde... Bunlar, uzun uzun sayılmış; çok güzel... Çok güzel de, bu tesislerin tümü 
sizden önce başlatıldı; yani, bu 4 bin 71 megavatın yüzde 59'unu oluşturan Atatürk-1 ve Atatürk-2 
Hidroelektrik Santralları, yapımı çok daha önceden başlamış santrallardır. 

Atatürk-1 Barajı 1992 yılında, Atatürk-2 Barajı 1993 yılında işletmeye alındı; arkasında yedi, 
sekiz, on yıllık bir mazi var. Gene "Menzelet Barajı devreye alındı" deniliyor. Menzelet Barajı da 
1993 yılında devreye alındı, o da yapımı çok daha öncesinden başlamış ve yürütülen bir işletme. 
Ayrıca, orada Adıgüzel Barajından söz ediliyor; Adıgüzel Barajı, hangi tarihte işletmeye alındı ve 
bugüne kadar ne kadar üretim yaptı, onu gerçekten çok merak ediyorum; o konuda bir rakam veri
lirse çok memun olurum. ' 

Değerli arkadaşlarım, bu son Hükümet döneminde sadece Bursa'daki Doğal Çevrim Santralı 
ihalesi yapılmıştır; bunun dışında hiçbir yeni santral devreye girmiş değildir, Türkiye'nin enerji pi-
pe-line'ında da, proje olarak 1996 ve 1997 yılında devreye girecek önemli bir tesis yoktur. Türki
ye'nin bugün 103 milyar kilovatlık enerji üretimi, 1997'de de ekonomi, sanayi gerileyecekse, ancak 
yeterli olur; ekonomi, sanayi ilerleyecekse, Türkiye, önemli bir enerji darboğazına mutlak olarak 
sürüklenir. Ayrıca Türkiye, artık, sanayi yatırımını unuttu. 

Bu yıl gübre üretimi 4 milyon ton düzeyinde oldu. Plana göre, Türkiye, 20 milyon ton gübre 
tüketmeliydi; ama, 1994 yılında ancak 4 milyon ton gübre tüketebildik ve şimdiden gübre ithalatı 
ciddî bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Türkiye'nin hızla üre tesisi kurmaya ihtayacı var; 300-400 bin 
tonluk üre açığı kendisini gösteriyor. Türkiye'nin -özel sektör mü, kamu sektörü mü, kim yapacak
sa, yap-işlet-devret modeliyle mi, nasıl olacaksa- biran önce üre tesisine ihtiyacı var; bu da 400-
450 milyon dolarlık bir yatırım. Bu para mutlaka bulunmalı ve sorun çözülmeli, yoksa, bir süre 
sonra tarımsal darboğaz, çok daha ciddî şekilde ortaya çıkar. 

Aynı şekilde kâğıt konusunda Türkiye, çok ciddî bir sıkıntının eşiğindedir. 
Türkiye, dünya ortalamasının altında kâğıt tüketen bir ülke konumunda; adam başına 26 kilo 

kâğıt tüketimimiz var; fevkalade yetersiz. Buna rağmen, sıkıntı kendisini göstermeye başladı. SE-
KA'nın var olan tesislerinin, kurulu altyapının değerlendirilebilmesi ve en az masrafla, yeni üretim 
kabiliyeti kazanabilmesi için 1 milyar dolarlık bir ek yatırıma ihtiyaç var. Bu 1 milyar dolarlık ek 
yatırımı yapmazsak, çok daha yüksek bir maliyetle dışarıdan kâğıt almak zorunda kalırız. Bunlar, 
bu Hükümet Programında hiç üzerinde durulmayan; ama, bir süre sonra, Türkiye'de yaşamı fevka
lade etkileyebilecek anakonular. 

Ayrıca, Türkiye'nin altyapı sorununa yeni bir hız katması gerektiği açık. Altyapı sorunumuzu, 
artık, sadece Türkiye olarak da düşünme durumunda değiliz. Türkiye, bir an önce, ortaya çıkan ye-
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ni uluslararası tablonun olanaklarının değerlendirilmesine fırsat verecek şekilde bir altyapı proje
lendirme anlayışı içerisine girmelidir. 

Bu çerçevede, mesela, Karadeniz sahil bandında oluşturulacak olan otoyol, Türkiye'nin bir iç 
sorunu olmaktan çok, Türkiye'yi, Kafkasya'ya ve hatta Orta Asya'ya, Rusya'ya doğru açacak bir bü
yük kanal gibi düşünülmelidir, bu anlayışla ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. 

Aynı şekilde, Türkiye'nin, Tiran'dan Edirne'ye bir otoyol projesinin bir an önce gerçekleştiril
mesini sağlaması, dışpolitika sorunu olmanın ötesinde Türkiye'nin stratejik, ekonomik önemini ar
tıracak bir büyük proje olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Tiran'dan yola çıkanların, Edir
ne'ye en kısa zamanda ulaşmalarına imkân verecek, Türkiye'yi, Avrupa'ya açacak bu projeyi, Tür
kiye, bir an önce ele almalıdır. 

Yine, aynı şekilde, Sofya ile Tekirdağ arasında bir otoyol projesinin bir an önce kurulması bü
yük önem taşıyor. Tekirdağ Limanının tevsii işinin, Bulgaristan'ın ve hatta, onun civarındaki ülke
lerin, Akdenize, Marmara'ya doğru açılmasına fırsat verecek bir tesis haline dönüştürülmesi ve 
Bulgaristan'ın Türkiye ile ekonomik bağlarının, Akdenize dönük olarak değerlendirilmesi, Türki
ye'nin gözden uzak tutmaması gereken bir büyük projesidir. 

Değerli arkadaşlarım, tarımda yeni örgütlenmelere ihtiyaç var; bu konuları düşünen yok. SEK 
satıldı, Et Balık Kurumu satılıyor, hayvancılığın hali ortada, sütün durumu ortada; her ikisi de pe
rişan. Bu ülkeyi kuranlar, Türkiye Cumhuriyetini şekillendirenler, daha yıllar öncesinden, tarımda
ki temel, önemli kuruluşları da planlamışlar ve gerçekleştirmişlerdi; şimdi, bunların tümü devreden 
çıkarılıyor. Niçin; çünkü, tarımda desteklemeye gerek yok anlayışı dolayısıyla. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlayış geçerli bir anlayış değildir. Dünyanın hiçbir ülkesinde geçer
li değildir; Avrupa Birliğinde geçerli değildir, Amerika'da geçerli değildir, Asya'da geçerli değil
dir, Japonya'da geçerli değildir... Türkiye'de de, tarımın mutlaka desteklenmeye ihtiyacı var; neyle 
destekleyeceğiz, hangi kuruluşlar, hangi kurumsal çerçeve?.. Birlikler, yüzde 118 faizle çalışıyor, 
himaye edilmek istenilen işadamının, yüzde 45 faizle ödeyemediği borçlarını erteletiyorsunuz; 
ama, Türkiye'de, yoku var etmeye çalışan çiftçinin kuruluşu Tarım Kooperatiflerine, yüzde 118'lc 
faiz veriyorsunuz ve ondan sonra da, bunlar ayakta kalamıyor, malî çöküş içine girdi diyerek, sır
tınızı dönüyorsunuz. -

Değerli arkadaşlarım, Toprak Mahsûlleri Ofisi devreden çıkmaya yönelmiştir, Ziraî Donatım 
Kurumu devreden çıkmaya yönelmiştir, Tarım Kredi Kooperatifleri mefluç hale düşürülmüştür, 
SEK ve Et Balık Kurumu devreden çıkarılmıştır... Kim sahip çıkacak tarıma, köylüye kim sahip çı
kacak, ne olacak onun kurumsal çerçevesi, finansman sorunları nasıl çözülecek, hangi kolaylıklar 
getirilecek; bunlar yok sayılıyor. Varsa yoksa faiz, rant, spekülasyon; bütün dikkat, bütün önem, 
herşey oraya yöneltilmiş halde. Türkiye böyle yönetilmez; yönetilmediği zaman da sorunlar çıkar, 
sıkıntılar çıkar; nitekim çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümetin güvenoyu alamaması halinde ne olur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) - Alacak, alacak; merak etmeyin!.. 
BAŞKAN-Tamamlayın lütfen... Buyurun... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - "Bu hükümetin güvenoyu alamaması halinde ne olur" gibi bir 

sorunun sık sık ortaya atıldığına tanık oluyorum. Önce hemen şunu söyleyeyim: Bu Hükümetin gü
venoyu alamaması, Türkiye'de demokrasinin erdemini, faziletini gösterir; (CHP ve ANAP sırala
rından alkışlar) Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kenara itilemediğini gösterir; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kendi hukukuna ve kimliğine sahip çıktığını gösterir; elinde bir lastik damga, ne 
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getirilirse onaylayan bir merci olmadığını "beğenmedim, uygun değil" diye irade kullandığını gös
terir; çok büyük bir olay olur. 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Öbür türlü, irade olmuyor mu? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bunda hiçbir sakınca görmem. Bu, ne gibi gelişmelere yol 
açar: 

Değerli arkadaşlarım, siyasette sorun da tükenmez, çare de tükenmez. Her sorunu çözersiniz, 
yeni sorunlar gelir; her sorunun çaresi vardır, hiçbir sorun da çaresiz değildir. Bu Hükümet güve
noyu alamazsa, ben inanıyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti er geç kurulur, hiç gecikmeden 
kurulur. Üstelik de, böyle derme çatma, transferlere dayalı, şaibeli, çarpık azınlık modeli içinde de
ğil; gerçek, Anayasanın öngördüğü hükümet anlayışı içinde bir hükümet ortaya çıkar. 

"Bu hükümet ortaya çıkıncaya kadar, önemli sorunlarımız ne olur" diye düşünenlere söyleye
yim: Türkiye'nin gümrük birliğiyle ilişkisi hiçbir şekilde bir sıkıntıya girmez; bundan hiç kuşku 
duymuyorum. Türkiye'nin gümrük birliğiyle kuracağı ilişkinin anahtarı kimsenin cebinde değildir. 
Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri köklü bir tarihe dayanır. Biz, Avrupa ile sürekli gerginlik içerisin
de yaşamış bir toplumuz. Bu ilişki, 1300 yılından beri sürüyor. 1300 yılında biz, Çanakkale Boğa
zını geçtik, Avrupa'ya adımımızı attık. Türkiye, bugün Avrupa'nın bir parçasıdır, Avrupa tarihinin 
bir parçasıdır, Avrupa coğrafyasının bir parçasıdır, Avrupa toplumunun, kültürünün bir parçasıdır. 
Kuşkusu olanlar Bosna'ya giderler, Mostar'a giderler; Türkiye'nin Avrupa'da olup olmadığını göz
leriyle görürler. (CHP sıralarından alkışlar) Bir etnik temizleme kampanyasına rağmen silineme-
miştir izleri. Biz, Avrupaya alınmak için kuyrukta bekleyen bir toplum değiliz. Biz, orada bulunan
ların hiçbirisinden daha az kendimizi o coğrafyanın ve o tarihin bir parçası saymıyoruz. Söz konu
su olan bir antlaşmadır, gümrük birliği antlaşmasıdır; bu antlaşmada da kimseden bir lütuf bekle
miyoruz. 

Türkiye için bu antlaşma bir ahdî hak durumundadır; Türkiye, onu, bir antlaşmayla hak olarak 
zaten elinde bulunduruyor. Onun gereklerini yapmışız, yirmi yıldan beri yapmışız ve bugün, onun 
adı konulacaktır, tescil edilecektir, kabul edilecektir; kabul edilmemesidiye bir şey sözkonusu de
ğildir; Türkiye'nin, bu konuda hiçbir kurtarıcıya ihtiyacı yoktur. 

Pazar akşamı bu Hükümet güvenoyu almasın, hiç kuşku duymuyorum, Avrupa Parlamentosu, 
Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle ilişkisi için gerekli kararı almakta hiç tereddüt etmeyecektir. Sosya
list Grubun, böyle bir karar alması için gerekeni, ben, Sosyalist Grupla doğrudan ilişkisi olan Cum
huriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olarak, açıkça gerçekleştirebileceğimize inanıyorum; bu ko
nuda bir tereddüdümüzün olmadığını herkesin bilmesini isterim. (CHP sıralarından alkışlar) 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) - Daha önce neredeydiniz, niye yapmadınız!.. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin güvenoyu almamasının 
yaratacağı hiçbir sorun yoktur. Bu Hükümetin güvenoyu almamasının, Türkiye'nin önünde bir ye
ni ufku açacağına inanıyorum. Hiç kuşku duymuyorum sağlıklı bir hükümet yapısını mutlaka ger
çekleştiririz, onun yolunu, yönteminin birlikte buluruz; Türkiye Büyük Millet Meclisine ve tari
himize yakışan, hukukumuza yakışan, bize yakışan, ilkelerimize yakışan bir yeni tabloyu, mutlaka 
oluştururuz. Kimse, bu Hükümet giderse felaket gelir diye vicdanlar üzerinde baskı yapmaya kal
kışmasın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın B.aykal, toparlar mısınız lütfen. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) -Toparlıyorum Sayın Başkan. 
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Hiç korkulacak bir şey yoktur. Asıl, kendimizi kurtarmamız gereken, korkunun kendisidir. 

Önümüzü açmak istiyoruz; dört yıldan beri yaşadıklarımız ortada; yeni bir tabloya yükselmek is
tiyoruz; bu yaşadığımız olaylar bir daha önümüze çıkmasın istiyoruz... 

Bakınız, gazetelerde, birbiri arkasına neler çıkıyor: Bir saygıdeğer din adamı "Falan komutanı 
uygun görmüyorum, onu alın diye yetkililere söyledim 'haklısınız; ama, şimdilik idare edelim' 
dediler. Benim haklı olduğum ortaya çıkıyor" diye demeç veriyor. Yani, hangi yetkiyle, hangi dev
let yetkilisi bilemiyorum.-Eğer, Sayın Başbakansa, onun açıklama yapmasını isterim; bir say
gıdeğer din adamıyla, kuvvet komutanının kim olması gerektiği konusunda bir müzakere içerisine 
girmiş midir, Türkiye'de böyle bir ilişki kurulmuş mudur? Bizim bildiğimiz. Askerî Şûrada, Bakan
lar Kurulunda konuşulacak olan konuları, özel çevrelerde ele alma, özel ilişkiler içinde kotarma 
yaklaşımı, bu noktaya kadar gelmiş midir, bunu öğrenmek istiyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu oluşumlardan, bu olumsuzluklardan Türkiyemizi kurtarma fırsatı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin önündedir. En doğru kararı alacağınıza inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar, ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Baykal, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, müteakip oturumda Sayın Hükümete söz verilecektir. 

Saat 18.35'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.24 

© _ — _ 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.35 

BAŞKAN:Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

— © - . 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo

rum. 

III.-HÜKÜMETPROGRAMI (Devam) 
1. - Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi 

(Devam) , 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 51 inci Hükümetin Programının müzakerelerine, kaldığımız 

yerden devam ediyoruz. 
Programla ilgili görüşlerini ifade etmek üzere 51 inci Hükümetin Başkanı, Sayın Başbakan 

Tansu Çiller'i kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 
Sayın Başbakan, sürenizi sıfırdan başlatıyorum; sayın arkadaşlarımız, zannediyorum geliyorlar. 
Buyurun. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet 

Programı üzerinde söz alan değerli konuşmacıları dikkatle izledim; teşekkürlerimi ifade etmekis-
tiyorum; eleştirdiler, haklıdırlar. Türkiye'de demokrasinin varmış olduğu noktada, ulusal çıkarlar 
ve çözümler üzerine siyaset yapma gereği vardır. Halkın aradığı da budur. 

Türkiye'yi, dünyanın gördüğünden daha güçsüz görmemeli.Türkiye, çelimsiz değildir, güçlü
dür. Rejim, çıkarılmak istenen krize rağmen güçlüdür; çünkü, halkın desteği vardır. 

Koalisyonlar kurmaya çalıştık; olmadı. Hükümet etmek zordur; bunu biliyorum; sorumluluğu 
sırtlanmak ister. Bu nedenle, koalisyona, mesuliyet altına girmeyenleri anlıyorum. Hiç kimsenin 
demokratik haklarını eleştirmek, işimiz değildir; ancak, konuya biraz daha dikkatli bakma gereği 
de var. 

Demokrasilerde, hükümet kurma turları daima olur, bu, tabiîdir; fakat, hükümet kurdurmama 
turları, öyle sanıyorum ki, ilk defa oldu. .(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, çalışma arkadaşlarımla ateşten gömlek giydik; ama "biz ne güne varız" 
anlayışıyla buradayız. Bir anlamda, siyasî geleceğimizi riske attık; ama, şimdi yapmazsak ne za
man yapacağız; biz yapmazsak kim yapacak! Bu ülke bizim; biz, Türkiye için varız. Bu inancımız
dan hiç vazgeçmedik. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Siyasetin temelinde, doğasında çözüm vardır; amacı, halka hizmettir. Siyaset, buhran yaratma 
aracı değildir; aksine, buhran önlemeyi amaçlar. Hele hele, parlamentolar, krizlerin yaratıldığı yer
ler değildir, çözüldüğü yüce kurumlardır; Türkiye Büyük Millet Meclisi de, işte böyle krizleri çö
zecek bir kurumdur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, kısaca, eleştirilere geçmek istiyorum. 
Terörle mücadele etmek zordur, demokrasilerde, hukuk devletinde daha da zordur; birlik ve 

beraberlik içerisinde bunu başarıyoruz. Demokratik hukuk devleti sınırları içerisinde, terörün hak
kından geliyoruz ve ciddî biçimde geliyoruz. Şu elimdeki dosyada, bundan iki yıl önceki manşet
ler var. Bunlara teker teker bakmak mümkün. Bakın, ne deniliyor: "Güneydoğu alev alev", "Kanlı 
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gün", "PKK kan kustu", "PKK canavarı kana doymuyor." Bütün bunlar manşet; bizim ilk iktidara 
geldiğimiz bir iki gün içerisinde, benim Başbakan olduğum ilk günler... "Tehlikeli tırmanış", "Kor
kunç katliam" bir manşet daha "Daha ne kadar gözyaşı dökeceğiz." 

Evet, o dönemde "acaba, bu Hükümet bunun üstesinden gelir mi" suali; daha da ötesi "bu Hü
kümet kesinlikle bunun üstesinden gelemez" yargısı; her zaman olduğu gibi... Yine elimizdeki 
manşetlere bakıyorum, bugünlerin manşetleridir: "Güneydoğunun talihi, insanı, iklimi, her şeyi de
ğişiyor" manşet... "Çorak topraklarda oluşan baraj gölünde, şimdi, uluslararası su sporları şenlikle
ri yapılıyor." Bu satırlar bana ait değil; birkaç gün önceki Hürriyet Gazetesinin manşetinde aynen 
bunlar yazılı. Yine, bir gazetenin 27 Aralık tarihli manşeti: "Cizre'de futbol coşkusu." Yıllardır spor 
karşılaşmalarının yapılmadığı Güneydoğu Anadolumuzda, Cizre'de, lig maçlarının başladığı habe
rini veriyor. Yine, 4 Ağustos 1994 tarihli bir gazetenin bir başka haberi; yine manşet: "Hoşgeldin 
huzur." Haberde, esnafın dükkânlarını gece l'e kadar açık tutabildiklerine, eskiden PKK'nın kol 
gezdiği Dicle kıyılarında bütün vatandaşlarımızın rahatça piknik yaptığına, Batman'da herkesin is
tediği saatte sokaklarda dolaşabildiğine ilişkin ifadeler açık seçik yer alıyor. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyi küçümseyerek, her şeyi başarısız görerek, olanı da yokmuş ad
dederek, Türkiye'nin bir yere varması mümkün değil; siyaset anlayışı da bu olmamalı; çünkü, ya
pılan şey, birlik beraberlik içinde, bütün ülke insanlarının hep beraber, birlik içinde belli bir mese
leye sahip çıkmalarıyla ortaya çıkmış, Hükümetin bu işin arkasına ciddî biçimde geçmesiyle orta
ya çıkmış ve ülke en olmayacak noktada; yapılamaz denilmesine, hele bunlar hiç yapamaz, hele bu 
hatun kişi bunları hiç yapamaz denilmesine rağmen, bütün bunlar çok büyük bir kararlılıkla "ya bi
tecek ya bitecek" anlayışıyla olmuştur. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Yılmaz değindiler, 1984'ten, Ekim 1995'e kadar 22 892 teröristin yakalandığı doğrudur. 
50 nci Hükümet döneminde yakalanan terörist sayısı 16 800'dür; arşivlerde de bu böyledir, Millî 
Güvenlik Kurulunda da bu böyledir. 

Güneydoğuda yapılmış olan meselenin ikinci merhalesi, bütün acıları durdurmaktır -terörle 
mücadele, acı bıraktı, iz bıraktı- şimdi sıra buna gelmiştir ve bunun için de yine aynı kararlılıkla 
söylüyorum, bu yaralar ya kapanacak ya kapanacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Vatandaş ölüyor orada, ölüyor! 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - 50 nci Hükümet döneminde, Kasım 1994 tari

hinde, terör olayları nedeniyle mağdur olan ve göç etmek zorunda kalan yurttaşlarımız için, gönül
lü bir iskân projesi hazırlanmıştı. Köylerinden ayrılmak zorunda kalan 12 bin aileyi kapsayan pro
je, bu kitlenin kırsal ve kentsel iskânını gönüllülük esasına dayandırmıştır; ailelere,'ister kırsal is
ter kentsel, konut ve istihdam olanakları sağlanacaktır, karar budur... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ne zaman?!. Dinar'a bile çare bulamadınız, oraya mı 
bulacaksınız. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - . . . ve bunun için, yine Avrupa İskân Fonuna baş
vurulmuş ve ayrıca, Hükümetimiz, bölgeye, yurtiçinden ya da yurtdışından herhangi bir kitlenin 
kaldırılması girişimini de hiçbir biçimde gümdeme getirmemiş, böyle bir haber de, kasıtlı bir bi
çimde, yanlış bir biçimde kamuoyuna aksettirilmiştir. Yani, şimdi, güneydoğuda bir yandan yara
ları saracağız, bir yandan GAP'la birlikte, sulama, pamuk ve emek-yoğun biçimde tekstil sanayii, 
konutun üzerine gidilen bir hamle ve özellikle 2 trilyon olarak, son Hükümet zamanında girmiş 
olan ve 51 inci Hükümetin ilk toplantısında 2 trilyondan 10 trilyona çıkardığımız hayvancılık kre
disi -ki, bunu 20 trilyona çıkaracağız; ondan sonraki 10 trilyon bütün Türkiye içinde kullanıla
cak- hayvancılığı ülkede yeniden canlandıracak bir atılım olacaktır. Kısaca, aynı kararlılığı sürdür
mekteyiz. Ne için; bütün her şeyiyle acıları dindirmek, yaraları sarmak için. Birlik ve beraberlik 
içinde nasıl Erzincan'da isek nasıl Dinar'da isek... 
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ENGİN GUNER (istanbul) - Hiçbir yerde de yoksunuz. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - ...ülkenin hangi yöresinde sıkıntı varsa, biz na

sıl oradaysak, bugün de orada, aynı kararlılık içinde olacağız. 
Yine, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında 7 adet baraj, 2 adet hidroelektrik santral ve 10 

adet sulama projesi tamamlanmıştır. Halen, yılda 16 milyar 254 milyon kilovat elektrik enerjisi 
üretilmektedir. Bu değer, projenin toplam enerji üretiminin yüzde 59'unu teşkil etmektedir. Sadece 
yüzde 59'u; diğeri tamamlanacak. 

Diğer taraftan, bitirilen 10 sulama projesiyle toplam olarak yaklaşık 110 bin hektarlık alan su
lamaya açılmıştır. Bu yıl, Şanlıurfa Harran Ovasında, Şanlıurfa T-l tünelinden alınan suyla 30 bin 
hektar alan daha sulamaya kavuşmuş olup, pamuk ekimi yapılan alanlar hızla artmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu onarım projesindeki kararlılığımız, gerçekten, terör mücadelesi nde-
ki kararlılığımızdan farksız bir biçimde güneydoğumuzu kucaklamaya devam edecektir. 

Yine, bu yöre için, sadece arıcılık, halıcılık, seracılık gibi meselelerin dışında, Halk Bankası
nın düşük faizli kredileriyle esnaf ve sanatkârlara gerekli desteği sağlamak üzere ayrı bir projeyi de 
aktive ediyoruz. 

Bu yörelerde olağanüstü halin kaldırılabilmesi için, valilerin kamu düzeninin korunmasıyla il
gili yetkilerini yeniden düzenleyen bir kanun gereği var. Bunun üzerinde çalışmıştık. Böyle bir ka
nun tasarısı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Valilere bu amaçla ne gibi yetkiler verilmesi 
gerektiği, sonuçta, Meclisimiz tarafından tespit edilecektir. Bu kanun yürürlüğe girdiği an, girebil
diği an, olağanüstü hale büyük ölçüde gerek kalmayacaktır. 

Bu çerçevede, bir hususun altını çizmeyi de görev biliyorum. Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt 
devleti kurulmasına kesinlikle karşıyız. Bunun gibi, Türkiye, bu bölgede bağımsız bir Kürt devle
tinin oluşmasına doğru gidebilecek diğer bütün formüllere de kesinlikle karşıdır. Dublin görüşme
lerine katılmamız, dış politikamızın bu temel ilkelerini uygulama irademizden en ufak bir gerileme 
anlamına gelmemektedir. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygımız tamdır. 

Bunun gibi, Irak'ta çeşitli tehlike ihtimalleri taşıyan egemenlik boşluğunun, bu bölgede ege
menlik hakkına sahip Irak Devleti tarafından doldurulmasını sağlayacak gelişmeleri, gerek Irak 
üzerinden gerekse Batı yönünden teşvik etmek, temel siyasetimizdir; ancak, bugün, Kuzey Irak'ta 
egemenlik boşluğu devam etmektedir. Bu devam ederken, Türkiye'nin, Kuzey Irak'taki oluşumla
ra lakayt kalmasının, bu bölgedeki gelişmelerde, biraz önce ifade ettiğim temel ilkelerimize aykırı 
sonuçlar doğurabileceği görüşündeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, kamuoyunda Çekiç Güç olarak nitelenen uluslararası güç, Körfez Har
bini takiben Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar sonunda, o günkü ANAP Hükümeti tarafından 
çağırılmıştır. Bu görev, münhasıran bu bölgede tüm halkın temel insan haklarını teminat altına al
maktan başka hiçbir hedef gütmez, güdemez. Çekiç Güç'le ilgili olarak, Genelkurmay Başkanlığıy
la beraberce, bu gücün işleyiş ve hareket tarzı konusunda birtakım kurallar ortaya konulmuştur. Bu 
kurallar, tarafımızdan sıkı bir biçimde denetlenmektedir. Bazı yanılgıların aksine, Çekiç Güç, cid
dî bir biçimde kontrolümüz altındadır; bundan hiç kuşku duymayın. Şu anda, Çekiç Güç'ün, artık, 
kara birliği de yoktur; her türlü harekât ve uçuşları Genelkurmayımızın öniznine tabidir ve uçuş
larda, Silahlı Kuvvetlerimizin bir mensubu bulunmaktadır. 

Çekiç Güç'ün mevcudiyetinin Körfez Harbi sonrasında ortaya çıkan durumdan ileri geldiğini 
unutmamak gereği vardır. Bu konuda Millî Güvenlik Kurulunda, gerek sivil gerek asker kanadın
da, bir fikir birliği bulunduğunu ayrıca vurgulamak isterim. 
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Irak'ın, Birleşmiş Milletler kararlarını tam olarak yerine getirmesi, Çekiç Güç'e ihtiyaç duyul

mayacak bir ortamın yaratılmasına büyük katkı yapacaktır. Türkiye, Kuzey Irak'ta temel insan hak
larının korunması hususunda milletlerarası camianın duyarlılığını gözardı edemez. Çekiç Güç, bu 
açıdan, sırf Türkiye'ye yardımcı olmayı amaçlayan geçici bir çözümden ibarettir; şartlar değiştik
çe, bu çözümün içeriği ve niteliğinin de yeni şartlara uydurulması elzemdir. 

Değerli milletvekilleri, güncel bir konuya değinmek istiyorum. İşçilerimizin sıkıntısı gerçek
ten gündemdedir; ancak, olayı kısaca bir görmekte yarar görüyorum ve daha sonra bazı konularda 
açık bazı cevaplan da vermek istiyorum. 

Gerçekten, bugün, Hükümetin ve Parlamentonun, ülkenin bütün kaynaklarına bakış açısı tüm 
kesimler açısından adil olmak durumundadır. Bugün, hepimiz biliyoruz ki, özellikle bu dağılım içe
risinde işçimiz, memurumuzun yaklaşık 3 katı -2,8 katı- ve emeklilerimizin 5-10 katı almakta. Tür
kiye'nin bütün yatırımları 90 trilyon. Bu, 60 milyona, her türlü yatırımı herkese kadar içermek-
te.Çiftçilerimiz büyük ihtiyaç içerisindeler; 25 milyon insan... Esnafımıza, cumhuriyet tarihinde ilk 
kez 20 trilyon lira krediyi biz verdik; birkaç katı artırdık. Gerçek istihdam gücü ve belkemiği ora
da ve herkese bu kaynakları adil bir biçimde dağıtma gereği var, 

Bir, olanın adil dağıtılması; bir de, olmayanın nasıl karşılanacağı... Olmayanı nasıl karşılaya
cağımızı da bilmek mecburiyetindeyiz. Yani, işçi, elbette bizim işçimiz, evladımız, kardeşimiz; ay
nı şekilde çiftçi, aynı şekilde kamu kesimi dışında çalışan işçi ve 1,5 milyon işsiz... Olmayanı ve
rirken nereden vereceğiz; açıkça söyleyeyim; çiftçiyi borçlandıracağız, esnaftan keseceğiz, işsizi 
daha fazla işsiz yapacağız; çünkü, yatırımlar olmayacak; daha da fazla keseceğiz ve bunu toplumun 
bütün kesimlerinden alacağız. Bunun başka yolu yok. Niye yok; çünkü, Merkez Bankası özerkleş-
ti; artık kısa vadeli avansı artırıp belli bir biçimde bunu yapmak da mümkün değil. Bunu daha ev
vel yapmışlar mı; yapmışlar. Nasıl yapmışlar; demişler ki: "Ver, kurtul gitsin." Bu psikoloji içeri
sinde çok büyük ölçüde... 

Bakın, 1990 yılındaki duruma: "Ver, kurtul", "rüşveti ver, git seçime; kaç." Anlayış bu... (DYP 
sıralarından alkışlar) Bakın, 1990 yılında 12 trilyon lira olan bütçe açığı, 1991 yılında 3 kâtına ya
kın artıyor ve 33,5 trilyon liraya yükseliyor. Bu nasıl yükseliyor? 1990 yılında 331 milyar lira olan 
Hazine kısa vadeli avans kullanımı, 32 kat artıyor. Nedir bu: Ver siyasî rüşveti... Kimin namına ver; 
çiftçiden kes, ver, esnaftan kes, ver; onları borçlandır; işsizi daha fazla işsiz yap ve kamu kesimi 
dışında çalışan işçiden al. Bunu ya vergi olarak alacaksın ya borçlandıracaksın. Kimden alacaksın; 
çiftçiden, esnaftan, kamu kesimi dışında çalışan işçiden, işsizden, memurdan, emekliden... Emek
linin sesi çıkmıyor. * 

Değerli arkadaşlarım, işçi bizim işçimiz. Peki, bunu söyleyenlerç açıkça soruyorum: Çiftçi bi
zim değil mi; esnaf bizim değil mi?!. Esnaf da sizin değil mi?!. (DYP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) İşçi bizim, hiç kuşkum yok ve onlarla uzlaşma, diyalog yolu açıktır; şimdi, oraya da ge
leceğim; nasıl çözüleceğine ilişkin adımlar atılmaktadır; şimdi oraya da geleceğim. Bunu söyleyen
lerin çiftçiyi reddettiğini mi düşünmek lazım; çiftçiyi ret mi ediyorsunuz; dışarıdaki işsizi ret mi 
ediyorsunuz?.. Esnaf... Asıl istihdam orada; ret mi ediyorsunuz?.. Bütün yatırımları ret mi ediyor
sunuz?.. Bu mümkün mü... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Verdin de, verme mi dedik? • 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bu mümkün mü... Bunu açıkça söylemek lazım. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Verdin de, önüne geçen mi oldu... Niye vermiyorsun?!. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, her şey hesap meselesi; 
gayet de açık. 
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Sayın Baykal dediler ki: "Bizim arkadaşlarımız, bu işte grev ertelemesini istediler; ama olma

dı." Sayın Baykal, yine reddimiras, yine reddimiras... Balan, Bakanlar Kurulunun hepsi grev erte
lemesini imzalamış -bir kişi hariç- ama, niye imzalamış; onu söyleyeyim: 400 bin aile var. Ne ai
lesi; pancar çiftçisi. Kaç kişi eder bu; en az 5'le çarpsanız 2 milyon insan. Şimdi, şekerde çalışan 
30, 40, 50 bin işçimiz, evladımız bizim. Peki, 2 milyon pancar üreticisi, onlar bizim insanımız de
ğil mi... 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Yanlış anlamışsınız... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Onun için, CHP Hükümetinin de içinde olduğu 

bütün bakanlar bunu böyle gösterdiler... 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Hiç anlamamışsınız... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Şimdi, -bir reddimiras daha- bütçeyi kim yaptı; 

SHP-DYP. SHP'yi yine mi reddedeceğiz... Kim yaptı o bütçeyi; SHP-DYP. O bütçeyi niye yaptık; 
çünkü, ekonomik kriz vardı. Yani, şimdi, Sayın Baykal, kendini, ANAP'a SHP'den daha mı yakın 
hissediyor, krizi onlar çıkardı diyerek?.. Açıkça soruyorum, daha mı yakın hissediyor?.. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakın, niye bunu söylüyorum; Sayın Mesut Yılmaz, açıklamasında "1991'de niye seçime git
tik; çünkü, bir istikrar programına ihtiyaç vardı, bir ekonomik kriz geliyordu ve 18 ay içerisinde bu 
ekonomik krizi atlatacak bir istikrar programı yapmak mümkün değildi" diyor; Yani, 1991'de kriz 
geliyor, istikrar programı var. Kim diyor bunu; Sayın Mesut Yılmaz diyor ve yine, Mesut Yılmaz 
diyor ki "ben 18 ay önce gittim; çünkü, kriz geliyordu ve bu süre yetmezdi, istikrar programına ih
tiyaç vardı." 

CENGİZ BULUT (İzmir)-13 ay, Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Şimdi, Sayın Baykal, SHP'nin de içerisinde bu

lunduğu kendi Hükümetine soruyor; bu krizi sen yarattın diyor; resmen böyle söylüyor. Bir reddi
miras daha... "Bu kriz nasıl gelmiş" diyor. Sanki, o zaman, SHP Hükümette değil ve bu krizi san
ki o Hükümet yaratmamış da, Mesut Yılmaz'ın bu söyledikleri de doğru değilmiş de, bütün bu kriz, 
tek başına, Mesut Yılmaz'dan sonra, SHP tarafından yaratılmış... Mümkün mü bu?... Yani, şimdi, 
düşünebiliyor musunuz, Sayın Baykal, ANAP'ı, kendisine, SHP'den daha yakın görüyor; açıkçası 
bu... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Başka izahı var mı bunun?.. Varsa ben bunu bile
yim. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Hiç anlayamamışsınız; önünüzdekini öyle yazmışlar, Öyle 
okuyorsunuz... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tabiî, bütün bunları hay
retle izliyoruz; ama, bence, SHP, reddimiras yapılacak bir parti değil, açıkça söylüyorum. O bakan
ların, altına girmiş olduğu yükümlülük de küçümsenecek bir şey değil; O 5 Nisan kararlarına, he
pimiz çok zor şartlar altında imza attık ve krizin sebebi biz olduğumuz için değil, bizden önceki 
hükümetler çıkarmış olduğu için bunu düzelttik. Sonuçları da çok başarılıdır. 

Şimdi, sonuçlara bakalım; sonuçlarda şunu görüyoruz: Birincisi, Sayın Yılmaz, kriz bıraktığı
nı açıklıyor; gerçekte öyle. Avans 32 misli artmış, ne bütçe hesabı kalmış ne personelde adalet kal
mış... Bir genel müdür, yanında çalışan herhangi bir çaycının ücretinin üçte biri oranında az para 
alıyor... Hakikaten döviz darboğazına giden bir Türkiye... Çok gariptir; Sayın Özal'ın yaptığı çok 
iyi şeyler vardır; Sayın Yılmaz, bazen reddi miras yapar, bazen Özalcıdır, bazen de değildir. Bir 
bakarsınız, Özal'ı reddeder, bir bakarsınız onun yaptığı her şeyi yüklenir. (DYP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) Ama, aslında, Özal, Sayın Yılmaz'ı reddimiras yapmıştı, o başka mesele!... 
(DYP sıralarından alkışlar) Fakat, şimdi, bütün Türkiye, Sayın Özal'ın haklı olduğunu görmekte. 
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SÜHA TANIK (İzmir)-O, bizim bileceğimiz bir şey. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz de Demirel'i inkâr ediyordunuz, Sayın Başbakan... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - İşçilerimize ilişkin olarak Sayın Baykal'm söy
lediği bir söz vardı ki, doğrudur. Diyor ki "bu işi çözmek lazım. Bu işte, öyle, hükümetler, tek ba
şına, 550 bin veya 510 bin işçiyle karşı karşıya kalmaz; dünyanın hiçbir yerinde de kalmaz." Bu 
doğrudur. Anlayış, bunların teker teker çözülmesi olmalı. Biz de, bu anlayış içerisinde, bu işin çö
zümüne başladık. , 

Memnuniyetle ifade edeyim ki, bugün, biraz önce, Türk-İş üyesi Haber-İş Sendikasıyla Kamu 
İşverenleri Sendikası arasında, Türk Telekom ve Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan iş
çilerin toplu iş sözleşmeleri tutanağı imzalanmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 32 bin işçimizdir. Şimdi, bunlar işçimiz değil mi yani?!.. Ama, aynı tek
lif, Türk-İş'e de gitti ve aynı teklifi o işçiler reddettiler, niye; açıkça söylüyorum: Kongre hesapla
rı ve kendi iç dengeleri çözümü tıkamaktadır. Yarın sabah Orman İş Sendikası geliyor, onlar da 70 
bin kişi. Bu iş böyle çözülür; doğru. Eğer, CHP'nin ve Sayın Baykal'm kongresi olmasaydı, biz, onu 
çoktan, etap etap, aynı mesuliyet içinde, bütün bakanlarla çözerdik. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Kongreyle ne alakası var Sayın Başbakan. , 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devanıla) - Yani, eğer, bir kabinede başbakan yardımcısının 
bu işle alakası varsa, benim söylediklerimin de bütün bunlarla alakası var. 

• ' • ' • . ' • • " ' • \ • . , 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Ama, kongre geride kaldı. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Biz kongreyi geride bıraktık; siz, kongreye takmışsınız. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Yani, o kadar reddi miras yapıyorsunuz; ama, ba
ri, başbakan yardımcısını ve bütün bakanları reddetmeyin, onların imzalarını reddetmeyin; o imza
lar var oralarda... (DYP sıralarından alkışlar) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Umut orada mı?! 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Ayrıca da söyleyeyim, bunların hepsi, benim 

çok takdir ettiğim ve çok sevdiğim arkadaşlarımdır; açıkça da söyleyeyim... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Bitirdiniz onları; Karayalçın'ı bitirdiniz, Hikmet Çetin'i bitirdiniz, 

Baykal kaçmasaydı onu da bitirecektiniz. ' 
, BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - İnşallah, önümüzdeki günlerde, işçimizi kucak
lamaya devam edeceğiz, diyalog devam edecek ve Sayın Baykal'm söylediği gibi, tek tek çözüle
cektir bu; çünkü, doğrusu budur, bunun başka yöntemi de yoktur. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - 20 gün önce dinleseydiniz Baykal'ı bunların hiçbiri olmaz-
'dı. '. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, beraberce almış olduğu
muz 5 Nisan kararlarına kısaca bir bakmak istiyorum; çünkü, gerçekten, dünya, bunu takdir etmiş
tir. Yine söylüyorum, terördeki mücadelemizin hiçbir işe yaramadığını söyleyenler, 5 Nisan karar
larının da bir işe yaramadığını rahatça söyleyebilmektedirler. Söylemek serbest tabiî; ama... 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - IMF de söylüyor... 

BAŞBAKAN TANSUÇİLLER (Devamla) - Siz, böyle-diyorsunuz da... 
Şimdi, benim sözümü kesiyorsunuz... Bir de, ben, bir sual soruverirsem şimdi ve yine, Sayın 

Mesut Yılmaz bunu duyar da, kızıp kaçarsa sonra ne olur?!. Sonra ne olur?!. (DYP sıralarından al-
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kışlar, ANAP sıralarından gürültüler) Sual sormak yasak, onu anladık; konuşmak da mı yasak?!.. 
Yani, demokrasi içerisinde sual sormayı, Sayın Yılmaz yasakladı "sual sormak yok" dedi. Halbu
ki... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Açıkoturuma gelin. Açıkoturum yapalım Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Canım, bırak açıkoturumu; daha üç kişinin orta

sında sorduğumu cevaplamıyor... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, böyle konuşur
sanız, şimdi, bir sual daha soruveririm, haberiniz olsun!.. Bir sual daha sordum mu, toz duman her 
taraf!... , 

Şimdi size şunu söyleyeyim: Bu 5 Nisan kararları da, tıpkı terör konusunda yaptığımız müca
dele gibi, kararlı bir mücadele olmuştur. Bakın, bir kere döviz krizi var; Türkiye'nin ödemeler den
gesi açığı 7 milyar dolar; 14 milyar dolar ticaret açığı; 3 milyar dolarlara inmiş döviz rezervleri ve 
bütün bunlardan, sadece bir yıldan biraz fazla zaman sonra ortaya çıkan tablo şu: Türkiye, bütün 
dışborçlarını ödemiş, bir kuruş borç almadan ödemiş, ödenemez denen bütün borçları ödemiş; iç-
borçlarını da hiç ertelememiş. Hani her gün diyorlardı ya, konsolidasyon var, şu geliyor... Tam iha
le öncesinde Sayın Yılmaz'ın demeci: "Konsolidasyon geliyor..." Yani, gidip, uluslararası kurum
larda, koridorlarda hükümeti çekiştirmeler yetmiyor -bunları, kime ne denildiğini gayet iyi bilir 
herkes- onun da ötesinde, en kritik günlerde "bu hükümet gitti, gidiyor; gitti gidiyor..." İstikrarsız
lığın en anaunsuru..: Zaten koalisyon var; ama, bu koalisyonu, biz değil millet çıkarmış ortaya, onu 
götürmeye çalışıyoruz; tarihî bir uzlaşma... Her gün, her hafta "bu Hükümet gitti, gidiyor; seçim 
yapıjdı; yapılıyor..." Hani, şu Mesut Yılmaz, bu "seçim" lafını bu kadar söyledi de, bari bir defa se
çim kazanmış olsa içim yanmayacak!... (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Hodri meydan... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Her gün; ama, her gün, o gitti, bu geliyor, bu çık

tı, bu geliyor... Seçim de seçim... Birinci gitti... İkinci gitti... Onbeş gün sonra... Bir ay sonra... Ha
yır, olmadı, üç ay sonra... Hayır, iki ay önceydi falan... Beş seçim geçirdik; hani, şu Mesut Yılmaz 
da, bir seçim kazanmış olsa... (DYP sıralarından alkışlar, ANAR sıralarından gürültüler) 

AHMET KABİL (Rize) - Siz kazandınız mı?.. 
NABİ POYRAZ (Ordu) - A l kararı gel; var mı kendine güvenin?!. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Ama, şimdi, bakın, ben, size bir şey söyleyeyim: 
Sayın Mesut Yılmaz'ın o tereddütlü hali var yâ; hani, her şeyde, ne içinde ne dışında; hani gümrük 
birliğinde, ne içinde ne dışında; özelleştirmede, ne içinde ne dışında... Seçim için bu kadar söyledi 
ya, bakın, soruyorum: Hadi, seçime var mısın şimdi?.. Hadi var mısın?.. Hadi, var mısın?.. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi, ne der biliyor musunuz, bakın, aynen söyleyeyim, aynen söyleyeyim... 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Tarih söyle... 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Şov yapma, tarih söyle. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Tarih söyle... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Ama, ne diyeceğini daha duymadınız... Daha ne 

diyeceğini duymadınız... (ANAP sıralarından gürültüler, "tarih söyle" sesİcri) 
Şimdi beni konuşturmazsanız bir sual daha soruveririm ha!.. Bir sual daha soruveririm sonra!.. 
Bakın, ne der biliyor musunuz... Bir de, sözünü söyleyeyim, ne diyeceğini; der ki "Evet, ama... 

Hayır, ama..." Aynen böyle der... 
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BÜLENT ATASA YAN (Kocaeli)-Sen de Başbakan gibi konuş!.. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Tarih söyle... Tarih söyle... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Evet, dersem, kesin "hayır" dersiniz. Diyeyim 
mi?... Diyeyim mi?.. Diyeyim mi?.. Ama "Evet" diyecek misiniz?.. (ANAP sıralarından "tarih söy
le, tarih" sesleri) .. 

Söz mü? (ANAP sıralarından "söz" sesleri) 

15 Aralık... Ne diyorsun?.. Ne diyorsun buna?.. Ne diyorsun buna?.. (DYP sıralarından ayak
ta alkışlar, RP sıralarından alkışlar) .. 

Sessizliğe bak!.. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Sayın Başbakan, takvime baktınız mı, pazara geliyor mu? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Açıkça söyleyeyim, bu Parlamentodan DYP dı

şında hiçbir hükümet çıkmaz, DYP'siz bir hükümet de çıkmaz... 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Seçimden önce mi, sonra mı?!.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - ...ve DYP Hükümetinin güvenoyu almadığı or

tamda da, siz, bu seçim tarihinden kaçarsınız... Açıkça söyleyeyim; siz, bu seçim tarihinden kaçar
sınız... 

NABİ POYRAZ (Ordu) - 15 Aralığın daha hangi güne geldiğini bilmiyorsun; cumaya geli
yor. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Yani, bir güvenoyu alınmasın ve ben diyeyim ki, 
15 Aralıkta seçim var, eğer, ANAP buna "evet" derse ben namerdim... 

SÜHA TANIK (İzmir) - 15 Aralık, cuma, Sayın Başbakan... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - 15 Aralık, cumaya geliyor... 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzpn) - 15 Aralıkta, Suudi Arabistan'da seçim olur!.. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - 15 Aralık Cuma, hayırlı gün, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Başbakan, bir dakikanızı rica edeyim: 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Ayın 15'i pazar değil... 
BAŞKAN - Sayın Bulut... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - ...ama, eğer "hayır" derse, Sayın Yılmaz namert, 

tamam mı?!.. Tamam mı?!.. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başbakan, önce takvime bakın!.. 

BAŞKAN - Sayın Başbakan, sürenizi durdurdum; bir dakikanızı rica edeyim. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla)-Şimdi, kısaca... 
BAŞKAN - Sayın Başbakan... Efendim, bir dakikanızı rica edeyim; sürenizi durdurdum. 
Sayın Bulut, rica ediyorum... Bütün grupları, herkes sükûnetle dinledi. Sayın Başbakanın ver

diği 15 Aralık tarihi, zaten, cumaya rastlıyor efendim. (DYP sıralarından alkışlar) Müsaade buyu
run efendim. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkanım, ayın 15'i pazar değil; tarihi yanlış. 
BAŞKAN-Sayın Bulut, lütfen... Dört yıldır hiç ihtar cezası vermedim. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başbakanın verdiği tarih cuma günü oluyor. Ayın 15'i pa
zar değil... 
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BAŞKAN - Sayın Bulut... Bakın, dört yıldır, hiçbir arkadaşıma ihtar cezası vermedim. Rica 

ediyorum... . - ' 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Ayın 17'sinde yaparız canım; üzülmeyin o ka
dar!.. 

BAŞKAN - Sayın Başbakan, buyurun efendim. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - 5 Nisan kararlarının sonuçlarına çok kısa olarak 
bakmakta yarar görüyorum... 

EMİN KUL (İstanbul) - Burayı kahvehaneye çevirdi, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Kul, siz, bari yapmayın... Rica ediyorum, Sayın Kul... 

EMİN KUL (İstanbul) - Başbakanı da ihtar edin... 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Sayın Başbakanın üslûbundan oluyor bu, efendim. 
BAŞKAN - Sayın Başaran, lütfen... 
Sayın Başbakan, buyurun. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Ayın 15'i cumaya geliyor, cumaya... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - 5 Nisandan sonra ortaya çıkan tablo şudur: Baş

langıçta 7 milyar dolarlık bir cari işlemler açığı; 14 milyar dolarlık ticaret açığı... 3 milyar dolar ci
varında olan Merkez Bankası rezervleri, bir sene gibi bir süre sonra, Cumhuriyet tarihinin en bü
yük rezervlerine dönüşmüştür. Bu arada, Türkiye, 9 milyar dolar borç ödemiştir dışarıya; hiç borç 
almamıştır ve bu süre zarfında, ayrıca, çok önemli reformları, özelleştirmeden, BOT'lara kadar, 
(yap-işlet-devret modeline kadar) hepsini teker teker yapmış ve bu arada da, Erzincan'ı baştan aşa
ğıya inşa etmiştir. Diğer işlerini de, mümkün olduğu ölçüde aksatmadan ve bir hizmet anlayışıyla 
yürüterek yoluna devam etmiştir. 

Bunları yaparken, Koalisyon İktidarı gündemde... Koalisyonun ortağı, 4 genel başkan değiş
tirmiş, bu arada beş seçim yapılmış ve katılım devrimi yaşanmıştır. Yani, televizyonların ve bütün 
radyoların "biz radyomuzu istiyoruz; konuşan Türkiye" anlayışı içerisinde, bir taneden onbeş tane
ye çıktığı ve bol bol konuşulup, kritik edildiğimiz -ki bu doğaldır- bir ortamda bunu gerçekleştir
dik. Bunu küçümsemek, hiç kimseye, gerçekle bağdaşır bir konum getirmez; bunu açıkça ifade edi
yorum. 

Bu süre zarfında, çok önemsediğim bir diğer konu, ülkenin büyüme atılımına geçmiş olması
dır. Genelde, böyle bir istikrar programından sonra, ülkelerde, büyümeye geçişte zorlanılır. 1995'in 
ikinci çeyreğinde, yüzde 13'U aşan bir rekor seviye ile Türkiye, büyümeyi de yakalayabilmiştir. Bu
nu çok önemsiyorum, burada, tıpkı terördeki mücadelemizde olduğu gibi, gerçekten, halkımızın 
vermiş olduğu desteğin ve hepimizin, o gün Hükümette olan herkesin ve iki partiniri göstermiş ol
duğu kararlılığın bir sonucu olduğuna inanıyorum. Aksi takdirde, bugün, Türkiye, sadece döviz sı
kıntısı içinde değil, birçok yoklukların içerisinde olan ve enflasyonun, ayda yüzde 30'lara çıktığı 
bir ülke haline gelirdi. 

Eylül ayına kadar, toptan eşya fiyatlarında, geçen sene yüzde 100'ü geçmiş olan fiyat artışla
rı, bu yıl yüzde 45 civarındadır. Bu da yeterli değildir. Ancak, bir yandan büyüme, bir yandan dö
vizin ödenmesi, borcun ödenmesi, bir yandan da bütün istikrar programı öğelerinin dışarıdan, borç 
almadan gidebilmiş olması açısından, dünya platformundaki örnekleri arasında son derece güzel ve 
başarılı bir sonucu oluşturmuştur. 

İşte, bugün, sahip çıkmamız gereken, bu büyük fedakârlıklarla ortaya çıkmış olan kısmî istik
rarın mutlaka devam etmesidir; çünkü, kriz bitmiş, belli bir istikrar ve denge sağlanmıştır. Bunda 
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herkesin payı vardır. Bu istikran sağlamak ve bunun gereğini yapmaya kararlı olmak, 51 inci Hü
kümetin en önemli meselelerinden bir tanesidir. Biz olduğumuz müddetçe, ülkeyi istikrarsızlığa bı? 
rakmayız; ne ekonomide ne terörde ne de herhangi bir konuda bu ülkeyi istikrarsızlığa bırakmayız. 
Eri büyük meselelerimizden bir tanesi olarak bunu görüyorum. 

. Değerli arkadaşlarım, yine, tartışma konusu olan bazı meselelere gelmek istiyorum. Özelleş
tirme konusunda şu hususları vurgulamakta yarar görüyorum. Bu alanda geciktik, gecikmemize, 
bilhassa bazı arkadaşlarımızın burada yokluğu, "ne içindeyim ne dışındayım" anlayışı epeyce etki
li olmuştur. Özelleştirme İdaresi, uygulamalara yönelik olarak ortaya çıkabilecek birtakım mesele
leri de, bugün, artık, yavaş yavaş arkada bırakabilen bir anlayışrortaya koymaktadır. 

Arsa rantları konusu gündeme getirildi. Arsa rantlarının önlenebilmesi için, özelleştirme kap
samındaki kuruluşlara ait gayrimenkullerin ayrı ayrı değerlendirilmesi yolunda bir çalışma başlat
tık ve bunun ilk örneği de, Et ve Balık Kurumuna ait taşınmazların satışında gerçekleşmiştir. Ya
ni, Et ve Balık Kurumu kombinalarından ayrı olarak satışa sunulan 5 arsa için toplam 1,5 trilyon 
liranın üzerinde gelir sağlanmıştır. Yani, arsaları, satılan tesislerden ayırarak bunlar üzerinden bir 
rant sağlanması meselesini de, Özelleştirme Kurumu yine ortaya koyabilmiş ve uygulamaya koya
bilmiştir. Bunu da ayrıca ifade etmekte yarar görüyorum. ' 

Önümüzdeki günlerde bu anlayış devam edecektir. Sümer Holding, TURBAN, PETKİM, SEK 
ve Sivas Demir Çelik Fabrikası gibi kuruluşlara ait bazı arsa ve binaların ayrı ayrı satılması da, bu 
konuda yapılan çalışmaların diğer örnekleridir. 

Bir diğer uygulama -ki, buna da değinildi- özelleştirmenin, istihdam ve üretim kaybına neden 
.olmasını önleyici yeni tedbirler meselesidir. Getirilen bir yenilikle, idare, bazı ihalelerde, alıcı fir

malara satın alacakları işletmenin faaliyetlerini belli bir süre -ortalama üç yıl- devam ettirme koşu
lunu aramış ve işletmede çalışan personelin haklarını koruyucu bazı önlemler almıştır. Buna en son 
örnek olarak, SEK, Et ve Balık Kurumu ve'Adıyaman Çimentonun özelleştirilmesi sırasında alınan 
tedbirleri gösterebiliriz. Mesela, Adıyaman Çimentoda, alıcı firmadan, üç yıl süreyle istihdam ga
rantisi alınmıştır. Yani, özelleştirme esnasında, işçileri koruyan, onların istihdam haklarını koruyan 
yaklaşımlarımız devam etmektedir. Bu da, yine, yeni yasa içerisinde yer almış ve uygulamaya ko-
nulabilmiş meselelerdendir. 

Arkadaşlarımız, genelde, Türkiye'nin elektriksiz kalmaması gereğine işaret ettiler; doğrudur. 
Bu konuda Yüce Meclisi bilgilendirmek istiyorum. Türkiye'nin elektriksiz kalması elbette kabul 
edilebilir bir olay değildir. Bu nedenle, önümüzdeki yıllara dönük olarak çok sayıda proje üzerin
de çalışmalar sürdürülmektedir/Bunların içerisinde, bu kamu projelerinin yanı sıra, yap-işlet-dev-
ret modeli ve otoprodüktör yaklaşımı içerisinde, özel şirketlerce çok sayıda santral projesi üzerin
de.durulmaktadır. Halen, kamu kuruluşları tarafından yatırımları hızla sürdürülen projeler arasında 
şunlar bulunmaktadır: Çayırhan Termik Santralı 3 ve 4 üncü üniteler 300 megavat, Kangal Termik 
Santrali 3 üncü ünite150 megavat; Çatâlan Hidroelektirik Santralı 159 megavat, Kralkızı, Dicle 
Hidroelektrik Santralları 204 megavat, Peri-Özlüce Hidroelektrik Santralı 170 megavat, Batman 

< Hidroelektrik Santralı 198 megavat. 
Bu projeler dışında, ihale çalışmaları süren veya çalışmaları başlatılan çok sayıda ayrıca pro

je vardır. Bu projelerin başında 1 400 megavat gücündeki Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Sant
ralı gelmektedir. Diğer yeni projeler arasında, Karkamış, Obruk, Alpaslan, Uzunçayır, Kılavuzlu, 
Uluabat projeleri bulunmaktadır ve 700 megavat civarında bir ek güç sağlayacaktır. 

Yine, 1995 yılı içerisinde çok sayıda yap-işlet-devret projesi nihai aşamaya getirilmiştir; Mar
mara Ereği isi'nde 500 megavat ve İstanbul-Esenyurt'ta 180 megavatlık iki doğalgaz santralının te
meli atılmıştır. 672 megavatlık Birecik projesinde sorunlar çözülmüş, yatırım faaliyetleri de bugün
lerde başlamış durumdadır; yani, işçiler, bugün çalışıyor durumdalar. 
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Yine, bu projelerin dışında, yapım aşamasına getirilmiş yap-işlet-devret projeleri arasında şu 

projeler de mevcuttur: Dilek-Giiroluk Hidroelektrik Santralı 180 megavat, Of-Solaklı Hidroelekt
rik Santralı 1 380 megavat, Konaktepe Hidroelektrik Santralı 210 megavat, Yamula Hidroelektrik 
Santralı 100 megavat, Ycdigöze Hidroelektrik Santralı 1 300 megavat, Boyabat Hidroelektrik Sant
ralı 1 513 megavat. Çok sayıda diğer yap-işlet-devret projeleri üzerinde de çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

En önemlisi, bunu uygulamaya koyabildik; Birecik'te bunu gördük. Yani, bu sistem, büyük en
gellemelerden sonra, nihayet çalışabiliyor. Bu, bence, çok önemli bir başarıdır; çünkü, bizden ön
ceki iktidarlar döneminde başlamış, ancak nihayete vardırabildiğimiz bir yaklaşımdır. Bütçe dışın
daki imkânlarla -yani özel sektörle- ve dışborç almadan dış kaynakların seferber edilebildiği, 20 ilâ 
25 yıl arasında vadelerle bu imkânları ülkemize getirebildiğimiz bir yaklaşımı, Türkiye, artık, kul
lanabilmektedir. Bunu, oldukça önemli bir mesele olarak görüyorum. 

Yine, yap-işlet-devret modeli dışında, otoprodüktör olarak sanayiciler tarafından, 1 030 mega
vatlık santral için müracaatta bulunulmuştur; bu müracaatlar mevcuttur. Bu santralların yapımları 
üç yıl içerisinde etap etap gündeme gelebilecektir. Bütün bu sayılan santral projeleriyle, ülkenin kı
sa ve orta vadedeki enerji taleplerine, kesintisiz bir şekilde cevap verilmesi mümkün olacaktır. 

Bir diğer mesele, petrol boru hatlarına ilişkindir. Burada bir yanlış anlama olduğunu görüyo
rum. Petrolboru hatları, gerçekten, bütün dünyada, Türkiye'nin bir zaferi olarak basında yer almış
tır. Bu zaferin, ülkemizde de memnuniyet yaratması ve insanlarımızı sevindirmesi doğal olurdu. 
Ancak, bunu kabullenemeyen bir anlayışın sergilenmeye devam ettiğini görüyorum, bir anlaşmaz
lık da var herhalde. 

Sayın Yılmaz, çift güzergâhla taşınacak Azerbaycan erken petrolünün miktarı hakkında yan
lış bilgi almış, öyle gözüküyor. Ayrıca, kapasite ile fiileaakacak olan miktarı birbirine karıştırıyor, 
öyle anlaşılıyor. Azerbaycan erken petrolünün tüm miktarı 5-6 milyon ton/yıl civarındadır. Ayrıca, 
Bakü-Supsa hattının azamî kapasitesi 6 milyon ton ile sınırlandırılmıştır. Bu bakımdan, 30 milyon 
ton gibi abartılı rakamlar söz konusu değildir. Kaldı ki, Hükümetimiz, Supsa'ya gelecek erken pet
rolün tamamını satın almayı taahhüt etmiştir. Bu petrol, kontrolümüzde, Anadolu'da veya Karade
niz ülkelerinden birindeki rafirenilerde tüketilecek, Boğazdan geçmeyecektir. Her halükârda, batı 
güzergâhının açılması, Bakü-Ccyhan hattının ilk ayağını teşkil edeceği gibi, ileride, tüm Azerbay
can petrolünün, Rus sistemi vasıtasıyla Boğazlara yüklenmesi tehlikesini uzaklaştırmıştır. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Bunu kim söylüyor?.. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Yok öyle bir şey. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bu, anlaşmanın içeriğinde yazılmaktadır. Bu, 

yapılan açıklamalarda ve anlaşma metnindeaçıkça ortaya konmuştur ve sorulan suallere de, tüm 
yetkililer aynı şekilde cevap vermişlerdir. , 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Anlaşmada öyle bir madde yok. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) -Yalnış bilgi veriyorsunuz. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bunların metinleri de, ayrıca, Dışişlerimizde 

mevcuttur. 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Hayal o, hayal... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biraz da, kalkınmada ön

celikli yörelerin geliştirilmesi için kamu yatırımlarına değinmek istiyorum; çünkij bu, çok önemse
diğimiz bir diğer konudur; önümüzdeki günlerin bir diğer meselesidir. Bu yörelerin daha hızlı ge
liştirilmesi politikalarına mutlaka devam edeceğiz. Özel sektör bu amaçla desteklenecektir. 
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Geçmişte, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer almış olan Gaziantep ve Denizli İlle

rimiz hızlı bir gelişme süreci içerisine girmiştir. Halen bu yöreler kapsamında bulunan Elazığ, Kah
ramanmaraş, Malatya, Erzurum ve Çorum İllerimizde de, son yıllarda, kalkınmada öncelikli yöre
ler politikaları çerçevesinde, özel kesim yatırımlarında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde yapacağımız altyapı ve hizmet yatırımlarıyla, bölgeler ve 
illerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına özen gösterilecektir. Bu çerçevede istihdama ve ye
rel kaynaklara ağırlık veren bölgesel gelişme projeleri, başlatılacaktır; özellikle Yedinci Beş Yıllık 
Plan, bu konuda geçerliliğini muhafaza etmektedir ve önceliklerimizi saptamaktadır. Halen, Zon
guldak, Bartın ve Karabük İllerimizi kapsayan bölgesel gelişme projesinin saha çalışmaları başla
mış bulunmaktadır; 1996 yılında tamamlanacak bu çalışma ile, bölgenin altyapı yatırım ihtiyacı, 
sektörel ve mekânsal gelişme istikametleri belirlenecek ve yeni istihdam alanları ortaya konulacak
tır. 

Önem verdiğimiz bir diğer mesele -ki bu konu üzerinde konuşmacılar durdular- kadınlarımız 
ve gençlerimizle ilgili bazı gelişmelerdir; müsaadenizle bunları açmak ve açıklamak istiyorum. 

Kadınların, eşit statüye sahip bireyler olarak toplumsal yaşamın her alanında katılımlarının 
sağlanması amacıyla, gerekli kurumsal ve hukukî düzenlemelere önem verilmektedir. 

Kadının statüsünü yükseltmek ve uluslararası düzeyde kadınlarla ilgili olarak alınan kararlara 
uyumu sağlamak1 için, 1990 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak kurulan 
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 1991 yılında Bakanlığa bağlanarak, bizim iktida
rımız süresinde, kadın ve sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanlığı bünyesinde görevini sür
dürmüştür. 

Kadın girişimciliğini özendirmeye çok büyük önem verdik ve ilk kez, kadınlarımıza, Halk 
Bankası kanalıyla özel kredi tahsis ettik. Bu, ilk kez oluyor. Bunu kimlere yaptık; birçok alanda, 
kendi evinde işyeri açıyor olabilir; hatta, kendi evinde kreş işletiyor veya çocuk bakımı yapıyor ola
bilir veya makineyle dokuma işlemi yapıyor olabilir; herhangi bir konuda, eğer, kendi evinde iş 
yapmak istiyorsa, kadınlarımız için özel kredi açıldı. Bu, yeni bir olaydır, aşağı yukarı bir aylık bir 
olaydır ve bunu ilk etapta 5 trilyona çıkardık. 

Eğer kadınlarımız, ev dişında, herhangi bir işyeri açmak için kredi kullanmak istiyorlarsa, yi
ne, tıpkı esnafa yaptığımız gibi -esnafın kredilerini nasıl 2 trilyondan 20 trilyona çıkardıysak- ka
dınlarımız için de, ilk kez, Halk Bankası kanalıyla 5 trilyon iş kurma kredisi verdik. 

Bunun yanında, bir de gençlerimiz için aynı şeyi yapıyoruz. Onlar için de, başlangıçta, yine 5 
trilyon olmak üzere bir kredi mekanizması işlemeye başlamıştır. Açıkça söyleyeyim, esnafımız, 
Halk Bankasının kredilerinden çok memnun kalmıştır ve bu, gerçekten, istihdam imkânlarına bü
yük ölçüde katkıda bulunmuştur. Şimdi, aynı şeyi gençlerimiz için de yapacağız; yani, kadınları
mız, esnafımız ve gençlerimiz... 

Esnafımızın kredileri 20 trilyona çıktı, kadınlarımız için 5 trilyonu aştık, gençlerimiz için de, 
kendi işyerlerini kurabilmelerini sağlamak; yani, sadece devlet kapısında bekleyip, başka hiçbir is
tihdam imkânı yok demesinler diye devlet onlara bir imkân hazırlasın; ama, kendi işyerini açmak 
için hazırlasın; olay budur. Onun için de, 5 trilyon lirayı, ayrıca, yine, Halk Bankasından, böyle bir 
imkânı gençlerimize mutlaka aktarmak niyetindeyiz. Bu mekanizma da başlamıştır; yani, başlaya
cak değil, başlamıştır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yine, bu sırada ve bu kapsamda, özürlülerimize değinmek istiyorum. Özürlülerimiz için yeni 
bir kanun tasarısını, 51 inci hükümet ortaya koyacaktır. Önemli olan^ özürlülerimizi, acınacak fert
lerimiz olarak görmek değildir; tam tersine, onları, toplumun bir parçası yapabilmektir; yani, onlara 
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istihdam imkânının kapısını açabilmektir. Bu yaklaşım içerisinde, işyerlerinde, özürlülerimizin da
ha fazla çalışmasına -oran olarak- imkân verecek ve böylece, istihdam imkânını artıracak bir yakla
şımı, diğer istekleriyle birlikte, 51 inci hükümet ele alacak ve Meclisinizin onayına sunacaktır. 

Toplumumuzun temelini oluşturan ve geleceğin güvencesi olan gençlerin, eğitim, sağlık, ça
lışma hayatı, sosyal güvenlik ve istihdam konularındaki sorunlarının çözümüne ilişkin gelişmeler 
de devam etmektedir ve bu, çok da önemli bir konudur. Bu kapsamda, 1988-1989 öğretim yılında, 
Yurtkur'un yatak kapasitesi, 44 il ve 6 ilçede, 95 bin 73 iken, bu kapasite, 1990-1991 öğretim yı
lında 111 bine, 1993-1994 öğretim yılında 139 bine çıkarılmıştır. 1994-1995 öğretim yılında öğre
nim kredisi ödemesi yapılan toplam öğrenci sayısı da 290 bindir. Bu, DYP-SHP İktidarı süresinde 
olan olaydır. 

1993-1994 öğretim yılında 280 çıraklık eğitim merkezînde, 75 meslek dalında eğitim gören 
aday çırak ve kalfa sayısı, toplam 201 715'e çıkmıştır; yani, bu, gençlerimizi, iş bulamayan lise me
zunları olarak değil, aynı zamanda, meslek sahibi, ortaeğitimi bitirmiş gençlerimiz olarak görmeyi 
hedefleyişimizin bir delilidir. 

Yine, gençlik kesiminin sorunlarını çözmek ve gençlerin kalkınma sürecine katkı ve katılım
larını artırabilmek amacıyla bu kesime sunulan hizmetlerin sayı ve nitelik olarak artırılması hedef
tir; bu amaçla, gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Bu arada, esnaflarımıza ve küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin bir iki gelişmeye de işaret 
etmeyi gerekli görüyorum. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve esnaf kesimi, üretimin ve istihda
mın belkemiği durumundadır. Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı esnaf ve sanatkâr ve küçük sanayi
ci sayısı, 1995 yılı itibariyle 2,9 milyondur; yani, yaklaşık 3 milyon insandır ve küçük sanayi site-
lerindeki işyeri sayısı da 66 bine ulaşmış durumdadır ve bu alanda, özellikle, esnaflarımızın ve sa
natkârlarımızın bütün meselelerine eğilen bir anlayışı -kredi ötesinde- 51 inci hükümet, büyük bir 
kararlılıkla ele alacaktır ve yasal gelişmeleri, yine, Meclisin onayına sunacaktır. 

Biraz, tarıma geçmek istiyorum; çünkü, tarımda, gerçekten, 49 uncu ve 50 nci Hükümetler, 
çok önemli gelişmeleri ve özellikle 50 nci Hükümet, çok değişik bir görüşü ortaya atmıştır; bunu, 
reddetmek mümkün değildir. 

Bu yaklaşım içerisinde desteklemenin kalktığını söyleyenler, bunu hiç anlamamışlar, bizim 
düzenimizi dahi anlayamamışlar; çünkü, desteklerin kalktığı doğru değildir. Şimdi, bazı gerçekle
ri rakamlarıyla ifade edeyim: Destekleme, nihaî üründen kaldırılıp girdiye uygulanmıştır; nihaî 
üründe de dünya fiyatlarına ulaşılmış ve çiftçimiz dünya refah düzeyini yakalamıştır. 

Şimdi, bazı gerçeklere ve rakamlara beraberce bakalım: Esasen, çiftçinin memnuniyeti kısmen 
buradan sağlanmıştır. Bakın, 1980'de -yani, bizden önceki iktidarın hükümeti devraldığı yıl- çiftçi
nin ve tarımın millî gelirden aldığı pay yüzde 33 iken, 1991'de -Sayın Mesut Yılmaz'ın istikrar 
programını ben 18 ayda bitiremem diye bırakıp gittiği günlerde- bu oran yüzde 15,5'e gerilemiş; 
yani, millî gelirdeki pay yüzde 33'ten yüzde 15,5'e gerilemiş. 

Şimdi, bugün, size bazı rakamları vermek istiyorum. Bu rakamlar, Sayın Mesut Yılmaz'ın ifa
de ettiği gibi değil. Şimdi, ben, önce onun söylediklerini söyleyeceğim, bir de doğruları söyleyece
ğim. 

Sayın Yılmaz, aşağıdaki ürün fiyatları için şöyle söyledi : Pamukta 8 kat, ayçiçeğinde 8 kat, 
buğdayda 10 kat, pancarda 12 kat... Bunlar, yanlış bilgi. Bakın, şimdi doğrularını söylüyorum... 

' NABİ POYRAZ (Ordu) - Doğru yok ki... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - 1991-1995 yılları arasında .... , 
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Bakarsınız piyasalara, görürsünüz canım... Yani, hadi sual sormayacağız, onu anladık da, ko 

nuşmayacak mıyız da?... 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Sayın Başbakan, bir ekmeğin kaç lira olduğunu biliyor musunuz?.. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Yani,/demokraside, konuşmak da mı yok?.. Siz 
söylediniz, şimdi, biz de karşılığını veriyoruz.. ' 

' REFİK ARSLAN (Kastamonu) -Doğruları konuşacağız... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Doğrulan söylüyorum; çünkü, bu, Türk çiftçisi
nin dünya düzeyindeki fiyatlarla, dünya düzeyindeki refahı yakalamasının tescilidir, ifadesidir. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bakın, Sayın Yılmaz "pamuktaki fiyat artışı -1991-1995 yılları arasında- 8 kat" dedi. 
Gerçek nedir; 8 kat değil, 19 kattır. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Pamuk 199l'de 4 bin lira idi. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Şimdi, ayçiçeğindeki fiyat artışı 8 kat değil, 12 
kat; buğdaydaki fiyat artışı 10 kat değil, 12,5 kat; pancardaki fiyat artışı ise 12 kattır. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Sen hesabı unutmuşsun. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Yani, yüzde 100'ler falan demiyorum, bir yüzde 

100, bir yüzde 100 daha, bir yüzde 100 daha; bunu 12 defa sayacaksınız... 12 kat. Durum budur. 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)-Aman, ne kadar farklı... 

. RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Ayçiçeği de 1991 'de 2 bin lira idi. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Girdi fiyatları ne kadar? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Şimdi, fındık fiyatı da, şu anda halen, üreticiler 
için, Fiskobirlik teslimi 72 bin liradır. Yalnız, bunu da düzelteceğiz. Desteklemeyle mi; hayır; 
özerkleştirdiğimiz birliklere kredi imkânı vereceğiz; ama, kendi kendilerini yönettikleri bir ortam
da. Dolayısıyla, döner sermayeli olarak, bu işi çok daha iyi bir biçimde halletmeleri imkânına sa
hip olacaklardır. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Gübre 6 bin lira idi. 

NABİ POYRAZ (Ordu)-Gücünüz varsa Karadeniz'e gidelim. • 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Hani, Sayın Yılmaz'ın Özal'ı reddetmesini gayet 

iyi anlıyorum; çünkü, Özal, "bizim düşündüklerimizi onlar hayal bile edemezler" demişti; ben de 
şimdi diyorum ki, hayal etmeyi bırakın, sistemi anlayamıyorlar bile; açıkça budur. (DYP sıraların
dan alkışlar, ANAP sıralarından "onu, sizin için söyledi" sesleri) 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Tiyatro sanatçısı gibi konuşuyorsun da ondan. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Buğdayı karşılaştırmamı istediniz. Buğdayın şu 
andaki piyasa fiyatı, Anavatan İktidarının devrettiği fiyatın 10 katı değil, tam 18 ilâ 20 katı arasın
dadır... (DYP sıralarından alkışlar) , 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Buğdayın kilosunu kaça ithal ettiniz? 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Bu, matematiği unutmuş. ' 

1 BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) -Bunu yaparken, esnaftan, bilmem, o kesimden, 
bu kesimden paraları alıp da banka kesimine rant diye de vermedik. Ne yaptık; çiftçinin eline ver
dik. Eskiden ne yapılıyordu; eskiden, destekleme diye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Başbakan, size 5 dakika daha süre veriyorum, toparlar mısınız lütfen. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başbakan, 1991'de buğday kaç liraydı? 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Gübre kaç para gübre? 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Buğday piyasada kaç lira, siz kaç liraya ithal ediyorsu
nuz, söyler misiniz? 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

Şunu açıkça söylemek isterim: Önümüzdeki günlerde, çok önemli biçimde, hayvancılığın üze
rine gideceğiz. Güneydoğuda, sadece konut değil, aynı zamanda, hayvancılığın yanında birçok me
seleleri çözeceğimizi söylemiştim; ama, hayvancılık, gerçekten, bizden önceki iktidar döneminde 
öldürülmüştür; inşallah, bunu yeniden canlandırmak bizim İktidarımıza nasip olacaktır; önümüzde
ki meselelerden bir tanesi de budur. 

Şimdi, gümrük birliğine ilişkin bir konuya değinmek istiyorum. Sayın Mesut Yılmaz, nihayet 
-anlıyorum- fikrini, yine değiştirmiş; ne içinde ne dışında var ya hani... Gümrük birliğine, ilkönce 
"karşıyım" diye ilan etti; bugün, memnuniyetle görüyorum ki, artık, gümrük birliğine karşı değil. 
Ben, tabiî, Sayın Erbakan'ı anlamıştım; ama, Sayın Yılmaz'ın kendisiyle aynı doğrultuda düşünme
sinde biraz zorluğum vardı. Tabiî, beyanları vardır "gümrük birliğine tümüyle karşıyız" diye. Bu
günkü beyanını, kendi kendini reddetmesi olarak görüyorum; ama, olumlu bir gelişme olarak nite
lendiriyorum. Onun için, hayırlı olmasını diliyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bu konuda söyledikleri doğru değildir; anlaşmalar, aslında, çok farklı düzeydedir. Bütün bun
ların içerisine girmemiz mümkün; ancak, şunu, şöylece söyleyerek» bu konuya, belki biraz ışık tut
mak mümkün olabilir: Gümrük Birliğine uyum için Avrupa Birliğinin vereceği yardım, Sayın Yıl
maz'ın söylediği gibi, son beş yıl için 2,5 milyar dolar değildir, 2,5 milyar ECU'dür; bu da, yakla
şık 3,2 milyar dolardır. Yunanistan'a Avrupa Birliği tarafından verilen ve 15,5 milyar dolar olduğu 
söylenen uyum yardımının yüzde 70'i tarım alanındaki uyumu sağlamak için verilmiştir. Gümrük 
birliği, tarım alanında uyumu kapsamadığından, bu alanda Türkiye'nin yardım almaması doğaldır. 
Kaldı ki, Türkiye'nin gümrük birliğinden beklediği temel ekonomik çıkar, dış yatırımlardan oluş
maktadır; en önemli mesele budur, yabancı sermayenin ve dış yatırımların Türkiye'ye akması me
selesidir ve bu, olmuştur. 

Bir diğer önemli mesele de, Türkî devletlerin bu kapıdan, Batı dünyasına ve zengin pazarlara 
açılabilmesi meselesidir; bunu da son derece önemsiyorum. 

Gümrük birliğinin, otuziki yılın en büyük başarısını oluşturacağına ve bu başarıda da 49 uncu 
ve 50 nci Hükümetlerin hiç yadsınmayan katkısı olduğuna, bir kez daha işaret etmek isterim. 

6 Martta Ortaklık Konseyinde kabul edilen kararları oluşturan müzakere sürecini, 50 nci Hü
kümet, başarıyla yürütmüştür. Bu kararlan dikkatle okuyan herkes, Türkiye'nin çıkarlarının korun

duğunu görecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, şu konuyu açıkça ortaya koyarak, sözlerimi bi
tirmek istiyorum: Muhalefet, mutlaka iktidarı eleştirecektir. Bu, işin doğasında var; bunu, doğal ka
bul ediyorum/Siyasî partiler, birbirlerine rakiptirler; ancak, ülkenin geleceğine rakip değildirler. 
Her şeye karşı olmak, muhalefet etmek değildir. Terör olmuyor, hayır; ekonomideki istikrar prog
ramı işlemedi, hayır; özelleştirmeye, hayır; gümrük birliğine, hayır; 8 inci maddeye, hayır; boru 
hatlarına, hayır... Sayın Yılmaz, neye evet?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Gitmene evet!.. 
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BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Mesela, Sayın Yılmaz'ın, güneydoğuya bakış 

açısı var; kıtadan kıtaya değişiyor bu bakış. Yeni dünyada bir güvercin olan Yılmaz, CIA Başkanı 
adayıyla görüşmesini takiben, 24 Mart tarihli Milliyet Gazetesinde, Kürtçe eğitim ve yayın hakkı
nı savunmuştur. Sayın Yılmaz, Türkiye'ye gelince, partisindeki tepkileri dikkate alarak, bunları ta
mamen unutmuştur. Sayın Yılmaz'ın, nerede durduğunu, ne yaptığını, genelde anlamak da pek 
mümkün değildir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Örnekleri çoğaltabiliriz; ama, bu ko
nuda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Ne kadar süre istiyorsunuz efendim? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Birkaç dakika Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, 5 dakika daha süre veriyorum; buyurun. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Sayın Başkan, yanıtı saat daha süre verin; tiyatroya gitmeye
ceğiz bir sene; burayı seyredeceği z... 

BAŞKAN - Sayın Başbakan, siz buyurun... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bir Hükümet Programının daha tartışılmasının 
sonuna geldik. Konuşmamı bağlarken, bazı hususların altını çizerek dikkatlerinize sunuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ulusun temsilcisi, çözümün yeridir. Toplumsal özlemlerin ger
çekleştirileceği yer, burasıdır; başka yer de yoktur. Çözüm, demokrasinin pekişmesinde, bunalımın 
hallinde. Muhtıra vesaire lafları, benim, dilimde de yok, gönlümde de yok. (DYP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar yaşayacaktır. 

Bir hususu, bu kürsüden, Yüce Türk Milletine sunmak istiyorum: 1991 yılı 20 Ekim akşamı, 
ulusal irade, DYP'yi en büyük parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sokmuş ve hükümet et
me hakkını, bazı destekle DYP'ye tevdi etmiştir. Başka bir deyimle, millet, DYP'ye hükümet etme 
hakkını ve vekâletini vermiştir. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Siz yoktunuz o zaman; sizin geleceğinizi bilmiyordu 
millet; sizin Başbakan olacağınızı bilmeden yerdiler. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Ama, görüyoruz ki, bugün, her yola başvurarak, 
DYP'yi hükümet etme hakkından yoksun kılma girişimleri vardır. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Millet, Çiller'in geleceğini nereden bilsin... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Dikkatinizi çekerim; elaltından yürütülen bu si

yasî girişimler, 20 Ekim 1991 'de ifade edilmiş-ulusal iradeyle zıtlaşmak, zıtlaşır konuma girmek ve 
ona karşı çıkmak demektir. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Seçime gir çık da, ondan sonra... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Yüce Meclisin sağduyusu, bu millî irade sapma

sına müsaade etmeyecektir; ancak, ülkeyi siyasî, ekonomik ve sosyal istikrarsızlığa sürüklemek ve 
neticede bir rejim bunalımı yaratmak amacına yönelik olarak, tamamen maksatlı çalışmaların ol
duğunu da, görmezlikten gelemeyiz. Aziz Türk Milleti ve Türk kamuoyu şunu bilmelidir ki, halen 
Başbakanı olduğum bir anayasal hükümet işbaşındadır. Türkiye'de, DYP dışında bir hükümet olu
şumu, hiçbir şartta mümkün değildir.(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Aksini iddia eden yok zaten; sadece, sizi istemiyorlar. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Esasen, kurduğumuz bugünkü anayasal hükü

met, Yüce Meclisin güvenine mazhar olacaktır; demokratik çözüm, mutlaka bulunacaktır. Türkiye, 
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fırsatlar yönünden yol ayırımında; elini uzatsa tutacak, çağı yakalayacak. Ülkenin geleceğini sağ
lamlaştıracak karar yeri burası; sizlersiniz. Hisle değil, akılla; parti çıkarıyla değil, ülke çıkarıyla 
hareket edeceğinize güveniyorum. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Ama, sizi istemiyorlar Sayın Çiller. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Vicdanlarınızın sesine göre hareket edeceğinize 

de eminim. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Yalım Erez uyuyor mu bu tarife?.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Türkiye, hükümet istiyor; Türkiye, istikrar isti

yor; Türkiye, bunalımı istemiyor; Türkiye, çözüm istiyor. • 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Hayrola, istifa mı ediyorsunuz? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Türkiye, 21 inci Yüzyıla hazır; öyle inanıyorum 
ki, Yüce Meclisimiz de hazırdır. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Veda konuşması mı yapıyorsunuz Sayın Başbakan?.. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Hükümet krizinin rejim bunalımına dönüşme-
mesinin sorumluluğu, Parlamentonundur. Parlamentolar, krizlerin yaratıldığı değil, çözüldüğü yü
ce kurumlardır. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Pazar günü çözeceğiz. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Türk Parlamentosunun da böyle yapacağına ina
nıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum ve hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Başbakan, teşekkür ediyorum. 
IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

7. -Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Başbakan Tansu Çiller'in, ileri sürmüş olduğu gö
rüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Sayın Çay, sizin bir talebiniz var. Sizin konumunuz itibariyle bunu yerine getir
mem -biliyorsunuz, kadim dostumuzsunuz; ama- mümkün değil; ancak, Sayın Baykal'ın bir tale
bi var; kendilerinin ileri sürmediği bir görüşün kendilerine atfından... (ANAP sıralarından "Kaçma 
Sayın Başbakan!" sesleri) 

Efendim, müsaade buyurun; siz, her yürüyüşü kaçış sayarsanız, bu işin altından kalkamayız. 
(ANAP sıralarından gürültüler) • 

Sayın Bulut, lütfen bu huyunu unut... 

Sayın Baykal, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; itiraf edeyim, Saym Başbakanı, bugün, hiç görmediğim 
bir havada gördüm; çok şen şakrak, çok mutlu; öyle anlaşılıyor ki, üzerinden büyük bir yük kalk
mış gibi bir hali var. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Pazar günü kurtulacak. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Evet, öyle anlaşılıyor. 
Bugünkü konuşmasından, Sayın Başbakanın, bugüne kadar pek fark etmediğimiz bir yetene

ğini de tespit ettiğimizi söyleyebilirim; müthiş bir şov yeteneği var. Umarım, Sayın Başbakan, bu 
yeteneğini, önümüzdeki günlerde değerlendirmek için yeterli fırsatı bulacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, benim cevaplamam gereken bazı iddialar ortaya attı; 

Cumhuriyet Halk Partisinin reddimiras yaptığını ifade etti. Sayın Başbakan, bir süredir bu sözleri 
kullanıyor. Öyle anlaşılıyor ki, bu iddiaya epeyce bel bağlamış. Bizim, reddimiras yaptığımız an
layışını, Cumhuriyet Halk Partisinin safları içerisine aktarabilirse, çok muhtaç olduğu desteğin bir 
kısmının, belki, buradan gelebileceğini hesap ediyor olmalıdır; ama, Sayın Başbakan, başka kapı
ya... (CHP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi, bütün milletvekilleriyle, pazar günü görevini yapacaktır. Cumhuri
yet Halk Partisi içerisinde bir ayırım yaratma, bir farklılık oluşturma ve bu ayırımdan kendisi için 
bir yarar sağlama hesabı, boş çıkacaktır. 

Sayın Başbakan, toplusözleşme stratejisiyle ilgili olarak benim yaptığım öneriyi haklı buldu
ğunu ve bunu desteklediğini ifade ediyor ve o yönde girişimler yaptığını, o çerçevede Haber-İş'le 
bugün bir anlaşma yaptığını söylüyor. Sayın Başbakanı kutluyorum; ama, ben, bu öneriyi yirmi gün 
önce yapmıştım. Sayın Başbakan, keşke, yirmi gün önce o yönde çalışmalara başlamış olsaydı da, 
olay, bugünkü noktasına gelmeseydi. Gerçi, Sayın Başbakan, yirmi gün önce benim yaptığım bazı 

• önerileri değerlendirmediği için, şu anda, herhalde, çok pişman bir noktadadır; ama, sendika stra
tejisiyle ilgili olarak altını çizdiği/noktayı ben de tekrar vurgulamak istiyorum. 

Eğer, yirmi gün önce, şeker işkolunda, arkadaşlarımızın yapmış olduğu anlaşmayı engelleme
miş olsaydı, 35 bin şeker çalışanı ile 2 milyon pancar üreticisini karşı karşıya getirme durumuna, 

• bizzat kendisi sokmamış olurdu. O anlaşmayı yirmi gün önce yapmış olsaydı, veya yapıldığı anda 
engellememiş olsaydı; şeker işçisi, grevini sona erdirmiş, şeker fabrikalarını üretime sokmuş; pan
car üreticisi de pancar sökümünü gerçekleştirmiş bir noktaya yirmi gün önce gelebilirdi. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, seçim çağrısını, nedense, ANAP'a yaptı, bize yapma
dı. Ben, bundan biraz alındım; keşke bize de seçim çağrısı yapsaydı diye düşündüm; ama, Sayın. 
Başbakan, bize, seçim çağrısı yapmasa da, ben, cevabımı bildiriyorum: 

Sayın Başbakan, istediğiniz tarihte seçime, evet; ama, önce güvenoyu alınız, hükümet olunuz, 
ondan sonra, istediğiniz tarihte seçime "evet" diyorum. 

Saygılar sunarım.(CHP sıralarından alkışlar) / 
BAŞKAN - Sayın Baykal, teşekkür ediyorum. 

III. - HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 
7. -Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi 

(Devam) ' • . ' . 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kişisel söz talebinde bulunan iki sayın arkadaşıma söz ve

receğim. 
Trabzon Milletvekili, Sayın Kerrialcttin Göktaş; buyurun. (RP sıralarından alkışlar. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 51 inci azınlık 

hükümetinin Programı hakkında, şahsım adına görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. Sözlerime başlamadan önce', Yüce Meclise ve bizi, televizyonları başında izleyen aziz vatan
daşlarıma saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Biraz önce, Sayın Başbakanı, burada hep beraber dinledik; ama, Sayın Başbakan çekip gitti. 
Sayın Başbakanın, bu Meclise, zaten, fazla gelme âdeti yoktur. Milletin Meclisine gelmeyenin, mil
lete de faydası fazla yoktur. (RP sıralarından'Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biraz önce, Tansu Hanım "haydi, seçime varmışınız" diye bir çağrıda bulundu. Ben, buradan, 
kendisine sesleniyorum: 15 Aralıkta seçime varız. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Refah 
Partisi olarak, Doğru Yol Partisiyle beraber.".. 
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BAŞKAN -Sayın Göktaş, bir dakikanızı rica edeyim... Bunu ezberliyoruz; ama 15 Aralık, cu

maya geliyor efendim... Rica ediyorum... 
Buyurun Sayın Göktaş. 

KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, Başbakan öyle dediği için, 16 Ara
lığa, 17 Aralığa kaçtınız demesin diye, ben, onun dediğini kabul ettim. Burada, Refah Partisi adı
na söylüyorum "biz, seçime varız." Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi, bu seçim kanununu çıkar
maya yeter ve de kendisi, buradan, Mecliste ve bizi televizyonları başında izleyen milyonlarca in
sanımızla alay etmemişse, biz, bu seçime varız; buyursun Sayın Başbakan. (RP sıralarından "Bro-
vo" sesleri, alkışlar) ' ' 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bir siyasî parti, bir siyasî, birtakım vaatlerde bulunarak se
çime gider. Burada, Sayın Başbakanı, 1991 seçimlerine girmeden önce yapmış olduğu vaatleri san
ki hiç yapmamış, hiç aklına gelmemişcesine konuştuğunu esefle dinlemiş oldum. Bakınız, 1991 se
çimi öncesinde "ben, İstanbul'dan Ankara'ya şunun için, şunun için gidiyorum" diye afişler bastır
mıştı. Bakınız, o afişlerde neler demiş, neler vaat etmiş. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, Hükümet yok. 

BAŞKAN - Efendim, beyanınızı anladık da, talebiniz nedir ? 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Hükümet olsa... 
BAŞKAN - Hayır, talebiniz nedir ? ' 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Programı okunan yerde Hükümet olmaz mı? 
BAŞKAN - Efendim, bu, bir talep değil, bir tespittir; tespitinizi anladım, Hükümet yok. Tale

biniz nedir ? 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Sayın Başkan, hiç olmazsa bir bakan olsa... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Hayır, gelsin otursunlar. 
BAŞKAN - Efendim, Birleşimi kapatalım mı, ne buyurursunuz ?.. 

İLKER TUNCAY (Çankırı)- Sayın Başkan, en azından, millet de duysun, millet de tespit et
sin. 

BAŞKAN - Efendim, istirham ediyorum... 

Efendim, işte, Hükümet buyuruyor. 

Buyurun Sayın Göktaş. 
KAMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Hükümet sıkıntıda olduğu için, 

zaman' zaman kulise çıkıp hava alıyor; onun için hoşgörelim!.. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Pazar günü alacak havayı!.. 
KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Devamla) - Sayın Tansu Hanım, 21 Ekim sabahı "dünya standart

larında çağdaş bir İstanbul için Ankara'ya gidiyorum" demiş!.. Biri ev, biri otomobil için, her aile
ye iki anahtar diye, Ankara'ya geliyormuş!.. Kamu kesimi, finans, bankacılık, tarım ve sanayi re
formları ile enflasyonu yüzde 10'a düşürmek için Ankara'ya geliyormuş!.. Asgarî ücretten vergi al
mamak için, pahalılığa, her gün gelen zamlara gem vurmak için, fileleri daha ucuza, daha çok dol-
durabilmcmiz için Ankara'ya geliyormuş!.. Halbuki, fileleri doldurmak değil, boşalttı. Eve kadın
larına iş, işsizlik sigortası getirmek için Ankara'ya geliyormuş!.. 

Arkadaşlar, işte, Sayın Başbakan bunun için Ankara'ya geliyormuş!.. Ankara'ya gelmiş; ama, 
boş gelmiş! . , 
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ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Onu, yalı komşularına söylemiş. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Yine, Doğru Yol Partisinin o zamanki beyannamesin
den bir cümleyi size okumak istiyorum; bakınız, ne diyor: "DYP söz veriyor; TRT, İktidarın bo
razanı olmayacaktır." Evet, hem iktidarın borazanı olmuş hem de Sayın Başbakanın borazanı ol
muştur. (RP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar) 

Yine, o gün değerli muhtarlarımızın seçimde vatandaş üzerindeki etkisini bildikleri için muh
tarlara da müjde veriyor; bakınız, neler diyor: "Sosyal güvenlik için sigorta sağlanacak; telefon fa
turaları yüzde 50 indirilecek; hizmet oranlı muhtar tazminatı ödenecek; devlet hizmet aracı verile
cek, devlet dairesi niteliğinde binalar programlanacak." Hiç, bunlardan bir tanesini yaptı mı, ger
çekleştirdi mi? Ben isterdim ki, Sayın Başbakan, burada, bunlardan bahsedebilsin; ama, nerede 
kendisinde öyle yüz... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakan döneminde, bütün ekonomik dengeler 
altüst olmuştur. Burada, az önce, 5 Nisan kararlarıyla ilgili methi senalar yaptırdı, "ekonomiyi is
tikrara kavuşturduk" nutuklarından bahsetti ve "5 Nisan kararlarını dünya takdir etmiştir" dedi; 
doğrudur, cidden dünya takdir etti; niçin takdir etti; çünkü, milleti ezdi de onun için takdir etmiştir 
bu kararları. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, o 5 Nisan kararlarının ekonomik sonuçlarını, rakamlarla size açıklamak istiyorum: Enf
lasyonu yüzde 65'le devraldı, şu anda yüzde 91; dolar 4 600 liraydı, şu anda 51 bin liraya çıktı; 
mark 2 400 liraydı, şu anda 35 450 lira -iç ve dışborçtan bahsetmeyeceğim- ekmek 500 liradan 9 
bin liraya çıktı; zeytinyağı 15 bin liradan 199 bin liraya çıktı; fukaranın kurufasulyesi 5 200 lira
dan 80 bin liraya çıktı; yumurta 300 liradan 4 500 liraya çıktı; tüpgaz ise 27 500 liradan 285 bin 
liraya çıktı. 

Sayın Başbakan, görüldüğü gibi, tüm ekonomik dengeleri iyileştirmemiş, bozmuştur. Enflas
yonda, içborçta, dışborçta ve eksi 6 büyüme hızıyla, rekor kırmıştır. Buna göre, geçmiş Hükümet 
icraatlarına karşılık, karneniz kırık ve bu kırık karneyle, şimdi, güvenoyu mu talep ediyorsunuz! 

Sayın Başbakan, döneminizde, işçi, köylü, memur, dul ve yetimler ile Bağ-Kur'lu daha da fu-
karalaşmıştır. 

Tarımı gerilettiniz; buğday ihraç eden ülkeyi, ithal eder hale getirdiniz; hayvancılığı yok ettiniz. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetler, insanın refahı ve saadeti için vardır. Huzur 

ve refah veremiyorsa, halka zulmediyor demektir. Yöneticiler, halkının sıkıntısını, acısını yüreğin
de hissedebilmcli, onunla yaşamalı. Siz, hiç, yokluk, sıkıntı çekmediniz ki, bu acıyı ve sıkıntıyı his-
sedebilesiniz. Şimdi, soruyorum Sayın Başbakana: Siz, hiç, evine et getirmeyen memurun acıslnı 
bilir misiniz? 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Bilemez!.. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Siz, çocuğuna ayakkabı, defter alamayan ve harçlık 

veremeyen işçinin ezikliğini bilir misiniz? Siz, hastane kapılarında tedavi olabilmek için bekleyen 
köylünün, işçinin ıstırabını bilir misiniz? Siz, eczaneden ilaç alamayan Bağ-Kur'lunun kırılan onu
runun acısını bilir misiniz? Siz, emekli maaşını alabilmek için banka kuyruğunda ölen emeklinin 
ve onun dul ve yetimlerinin ıstırabını bilir misiniz? Siz, Sayın Başbakan, üniversite kapılarında 
"okuyamadım" diye bekleyen gençlerimizin çilesinden haberdar mısınız? Siz, üniversiteyi bitirip, 
hayata yeni umutlarla atılan, iş, iş diye kapı kapı dolaşan umutsuz gençlerin çektiği ıstıraptan ha
berdar mısınız? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yerinden yurdundan, mezrasından kö
yünden göç ettirilmiş, çadır bile bulamayan benim güneydoğulumun ıstırabını yüreğinizde hissede
bilir misiniz? (RP sıralarından "Edemez" sesleri, alkışlar) Yine siz, başını sokacak bir ev bulama
yan garibanın ıstırabını içinizde duyabilir misiniz... 
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MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Onun villası var!.. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - ...duyamazsınız; çünkü, siz, Amerika'daki villaları
nızdan gelecek kiranın hesabını yaparsınız. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Siz, askerde, 
oğlu şehit olan ananın, kocası şehit olan genç gelinin feryadını, gözyaşlarının ne olduğunu bilir mi
siniz; bilemezsiniz; çünkü, sizin gözyaşlannız, ancak, lions kulüplerinde akar. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bilemezsiniz; çünkü, benim Trabzonlum, Rizelim, Artvinlim, Giresun
lum, İstanbullum, İzmirlim, Anadolumun dağlarında nöbet beklerken, vatan için, ezan için asker
lik yaparken, senin oğlun, yalısının karşısında askerlik yaparsa, bu acıları, bu sıkıntıları, bu feryat
ları bilemezsiniz, duyamazsınız ve halledemezsiniz.(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bun
ları halledebilmek için, yüreğinizle ve ailenizle bunları yaşamanız gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakan, Programında "işçiyi, memuru, emekli
yi kucaklayacağım" diyordu. Dört yıldır bu insanları ezdi; ama, şimdi "kucaklayacağım" diyor. 
Keşke kucaklaşanız; siz, sadece bir avuç mutlu azınlığı kucaklamaya alışmışsınız. Sizin başarısız 
ve şaibeli yönetiminizi övgüyle yazsınlar, yolsuzluk iddialarınızı örtbas etsinler diye, bazı basın ve 
medya kuruluşlarına trilyonlarca kredi ve reklama para var; ama, sıra işçiye, memura ve emekliye 
gelince "para yok" dersiniz, "kemer sıkın" tavsiyesinde bulunursunuz. Söyleyin Allahaşkına, kemer 
sıkacak hal mi bıraktınız? 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Kemer de yok, pantolon da... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Sayın Başbakan, hangi sorunu halletmişsiniz; söyle

yin, onlardan bahsedelim. 
Sosyal güvenlik kurumlarını bir çatı altında toplayacaktınız, sorunlarını halledecektiniz; bun

ları iflasın eşiğine getirdiniz. 
Bağ-Kur'lulann sorunları çare beklerken, sizin devri iktidarınızda 467 bin Bağ-Kur'lu icraya 

verildi; 34463 Bağ-Kur'lu ise mahkemeye verilerek hüküm giydi, ceza yedi. 
Tarımı, hayvancılığı mahvettiniz. Batı'nın besmelesiz etlerini ülkeye soktunuz. Buğday ithal 

eder hale getirdiniz. 
. Şeker ihraç ederken, ithal eder duruma düşürdünüz. Bugün, bakkalda manavda, çarşıda pazarda 

vatandaşım şeker ararken, siz, geçen yıl, İsrail'e tonu 349 dolardan şeker ihraç ettiniz. Şimdi ise, 120 
dolar fazlasıyla, 470 dolardan şeker ithal ediyorsunuz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

"Mahallî idareleri güçlendireceğiz" demenize rağmen, Refah, belediyeleri aldıktan sonra, mu
halefet belediyelerine âdeta zulmettiniz "güçlendireceğim" dediniz, güçsüz hale getirmek için, ka
nunî gelirlerini kıstınız. Belediye başkanlarının maaşlarına bile haciz koydunuz. 

24.6.1995 tarihli kanun hükmünde kararnameyle gayrisıhhî müesseselerin çalışma ruhsatları, 
sıhhî müesseselerin üretim, imalat, kontrol ve tüketimle ilgili denetlemeleri belediyelerden alına
rak, Tarım ve Sağlık Bakanlıklarının kontrolüne verildi; bununla ne yapıldı; yerel yetkilerin artırıl
masını savunmanıza rağmen, tersi bir uygulama yaptınız; belediyelerin gelirlerine elkoydunuz. Bir 
ilçede, bir bakkalı, lokantayı, kahvehaneyi merkezden denetlediniz. Bu uygulamanızla, şu anda, pi
yasada, birçok yerde, at eti, eşek eti satılıyor; bunları kim denetliyor? Bu tavrınızla, halkı cezalan
dırdınız. 

Refah Partisi, belediyeleri alınca, hazmedemediniz; âdeta, gözünüze diken oldu. Bu, nasıl de
mokrasi anlayışı, bu, nasıl analık anlayışı? (RP sıralarından alkışlar) 

"İstanbul'a el koydum" dediğinizde, İstanbul'a yardımcı olacağınızı, sorunlarını çözeceğinizi 
anlamıştık; meğer, çıkarmak istediğiniz, Boğaziçi ve su havzalarındaki imar yetkisiyle ilgili kanun
la, yandaşlarınızın villalarını imar affından yararlandırmak için el koyduğunuzu öğrendik. 

' ' ' ' I 
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Sayın Başbakan, Programınızda 19 yerde, gümrük birliğinden bahsediyorsunuz; gümrük bir

liği ve özelleştirmeye taktınız. Özelleştirme, tam bir fiyasko; âdeta, devletin KİT'leri peşkeş çeki
liyor. Gümrük birliğine girmek için, ne aziz milletimize sordunuz ne de Parlamentoya bilgi verdi
niz. Hiçbir Avrupa ülkesi, Avrupa Birliğine girmeden gümrük birliğine girmiş mi? Siz, girebilmek 
için, Amerika ve Avrupa'ya, hatta, İsrail'e giderek "bizi almazsanız, köktendinciler işbaşına gelir" 
dediniz; âdeta, ülkeyi, milleti şikâyet ettiniz; İsrail Başbakanından yardım istediniz; arz-ı mevud 
topraklarında bulunmaktan memnuniyetinizi ifade ettiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Evet, Sayın Göktaş, süre talebiniz var mı efendim ? ' . ' " ' 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Bitirmedim Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Bitilmediniz mi? 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Çok araya girdiler... 
BAŞKAN - Kim girdi efendim? 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Arkadaşlar... 
Müsaade ederseniz bitireyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Toparlayın efendim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Daha Trabzon'a gelmedim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Yalnız, Trabzon'a giderken, Çorum'dan geçiliyor biliyorsun. 
Buyurun. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Ortadoğu'nun kalbine hançer gibi saplanmış; barışı 
bozan, kan döken, benim din kardeşlerimin kemiklerini kıran, esir kamplarında çoluk çocuk deme
den öldüren İsrail ile dost oldunuz; "Ortadoğu'ya barışı getiren kahraman" diye hitap ettiniz. 

Çeçenistan'daki kardeşlerimizi katleden Kızılordu askerine, Moskova'daki törende -Fransızlar 
katılmazken- siz selam durdunuz. Azerî kardeşlerimizin namuslarını kirleten, topraklarını işgal 
eden Ermenilere buğday verdiniz ve bunu milletten bugüne kadar sakladınız. Siz, Ermenistan'a şe
ker bile verdiniz. İşte, soru önergeme verilen cevap^burada. (RP sıralarından alkışlar) 

Söyleyin Allahaşkına, Ermenistan'a bu muhabbet nereden?.. Söyleyin Allahaşkına, bunları 
kim adına yapıyorsunuz; bu millet adına mı, yoksa muhalifleri adına mı? Bu millete sorsanız; yüz
de 95'i, bu yaptıklarınızı onaylamaz. 

Şimdi, başarı diye takdim ettiğiniz Bakü-Ceyhan petrol hattı projesi, aslında Amerika'nın te
zidir. Türk tezi diye yutturmaya çalışan bazı basın ve medyalarla bu fiyaskonuzu örtemezsiniz. 

Programınızda, Kıbrıs'ta federasyon tezini savunuyorsunuz. Kıbrıs'ta federasyonu, ne Sayın 
Denktaş ne Kıbrıs halkı ne de 65 milyon Yüce Milletimiz istiyor. Amerika istiyor diye federasyo
na razı olamayız. Kıbrıs sorunu yirmi yıl önce halledilmiş ve oradaki devlet, bağımsız Kıbrıs Türk 
Devleti olarak kurulmuştur, bağımsız Türk Devleti olarak da kalacaktır.(RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın bu kısmında biraz da yöremden bahsede
ceğim. 

Sayın Başbakan, Hükümetiniz döneminde, Karadeniz, üvey evlat muamelesi görmüştür, ihmal 
edilmiştir. Samsun'dan Sarp'a kadar olan yol, çok yetersiz ve çok bozuktur; burada tam bir trafik 
anarşisi yaşanıyor. Trabzon'daki köy yolları ise, tamamen bozuktur. Türkiye'nin hiçbir yerinde 
böyle bozuk köy yolu yoktur. Köy Hizmetleri, partizanca davranıyor. 
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Değerli arkadaşlar, bakınız, Trabzon'un Dernekpazarı İlçesi Akköse Köyü Muhtarının telgra

fı elimdedir. Sel felaketi geçirmiş bu köy için muhtarımızın binbir güçlükle aldığı dozer, DYP İlçe 
Başkanı tarafından yoldan çevrilmiştir. 

HASAN BAS.Rİ ELER(Edirne)-Telgrafı oku. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) -Trabzon, Rize ve Artvin'de meydana gelen sel fela
keti yüzünden, hâlâ, açılamayan köy yollan vardır. Bölgemde meydana gelen sel felaketiyle ilgili, 
aynı gün, acil olduğunu söylediğim halde, telefonda Sayın Başbakana ulaşamadım; bir milletveki
li olarak, meydana gelen bu tabiî afetle ilgili bilgileri size ulaştıramadım; ama, Rojer Tamras isim
li; kırmızı bültenle aranan, karanlık, üçkâğıtçı, suçlu bir Lübnanlı, Başbakanlıkta, sizinle üçbuçuk 
saat görüşebiliyordu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, efendim, lütfen, toparlar mısınız. Bir bakalım, nasıl oluyor şu to
parlamak. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - ...ne görüştüğü de bizce meçhul. (RP sıralarından al
kışlar) 

Trabzon'un şehiriçi trafiğini rahatlatmak için, dört yıldır bu Mecliste defalarca söylememe rağ
men, tanjant yoluna yeterli ödenek ayrılmamıştır. Trans-Kafkasya adını verdiğimiz kara ve demir
yolu sistemiyle, Gürcistan'a ve Azerbaycan'a gidilebilir; bu, gerçekleşirse, dünyanın ikinci ipek yo
lu olur. 

Ayrıca, Trabzon'un KAP bölgesine yapılacak kara ve demiryolu, Karadeniz Bölgesini, Güney
doğu Anadolu'ya, bağlamış olur. ' 

Beş yıllık kalkınma planında belirtilen rafinerinin Trabzon'a kurulması gerekir. Cumhurbaşka
nımız Sayın Demirci, Trabzon'un büyükşehir olacağı sözünü vermiştir; bütün Trabzonlular, bu sö
zün yerine getirilmesini bekliyor. 

Bölgede çay ve fındık üreticisi perişandır. 7 trilyonluk borçla, Çay-Kur iflasın eşiğindedir. 
Üreticilere, mayıs ayı çay paraları hâlâ ödenmemiştir. Trabzon'un çok yağışlı bir bölge olduğu, Ri
ze'nin çok yağışlı bir bölge olduğu herkesçe bilinir. Benim Trabzonlu bacım, benim Trabzonlu ha
nım kardeşim, yağmurda çamurda çay toplarken, altı aydır, hâlâ, parası ödenmemiştir. Zaten, ala
cağı bu parayı romatizma hastalığına verecektir; alacağı parayı mide ülserine verecektir, doktora 
verecektir; ama, bugüne kadar benim çay üreticimin parası ödenmezken, Çay-Kur, Elmadağı'nda-
ki 670 tonluk çayı, piyasada kilosu 110 bin lira olmasına rağmen, beceriksizlikleri yüzünden 36 bin 
liraya satmış, Çay-Kur'u takriben 35-36 milyar lira zarara sokmuştur. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hem de icrayla... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Fındığa gelince, Sayın Başbakan, Giresun meydanın
da, Karadenizli hemşerime aynen şöyle seslenmiştir: "Evet, bu bacınıza güvenin. Size, şimdi, 48 
trilyon lira para veriyorum; hem de peşin veriyorum; bu parayı cebinizde bilin. Benden önceki ik
tidar, 4 trilyon lira para vermiştir; ben, 48 trilyon lira veriyorum" demiştir. 

Nerede, Sayın Başbakan, bu para nerede? Bugüne kadar, destekleme kararnamesini imzalama
dınız ve fındık üreticisini, 55-65 bin lira arasında fındığını satmaya mecbur ettiniz. Fındık üretici
si mağdur edilmiştir. . • • . . . 

Şimdi, bu sözü veren Sayın Başbakanı burada arıyorum; nerede o Sayın Başbakan? (RP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Göktaş, toparlayın lütfen... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Bitiriyorum, sonuna geldim Sayın Başkanım; bir sa
niye... 

BAŞKAN - Hangi son efendim?.. 

Sayın Göktaş, ben de "toparlıyorum" diyen hatibi arıyorum efendim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum, sonunu bağlıyorum. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, millet adına konuşuyor... 
BAŞKAN - Lütfen... Lütfen... Bak, gecenin bu saatine geldik; rica ediyorum, toparlar mısı

nız... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Orman köylüsünün durumu perişandır. Trabzon'da, Karadenizde, orman köylüsü, devletle 

mahkemelik olmuş, bilhassa Trabzon'un Tonya İlçesindeki hemşerilerim kadastro yüzünden peri
şan olmuş, mahkemelere düşmüştür ve dedesinden atasından kalmış ormanı, toprağı elinden alın
mak isteniyor; bu konuyu Mecliste defalarca gündeme getirmeme rağmen, hâlâ bir çözüm bulun
mamıştır. 

Sabrınızı fazla taşırmadan, Sayın Başbakan Tansu Hanımın elinizdeki hükümet Programına, 
kapakçığı gibi kırmızı oyumu vereceğimi belirtirim. Ümit ederim, bu Azınlık Hükümeti güvenoyu 
alamayacaktır. Dört yılda Türkiye'ye hiçbir şey veremeyen Hükümeti, kırmızı oylarla, bir daha di
riltmemek üzere tarihe gömeceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, teşekkür ediyorum. 
Sayın Er, gözüm sizi arıyor; burada mısınız efendim?.. 
İkinci sıradaki konuşmacı, Sayın Eli Er; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ALİ ER (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizi seyreden sevgili milletimiz; sözle

rime başlarken, hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Tabiî, bu Hükümetin Programını görüşüyoruz da, Başbakan yok, bakanlar yok, milletvekilleri 

yok, Doğru Yol'cular yok, hiçbiri yok. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Seni adamdan saymıyorlar. 

ALİ ER (Devamla) - Ben buradan şunu anlıyorum: Oradaki arkadaşlarımız artık şunu söy
lüyorlar; yarın değil öbür gün yok olacağımıza, bugünden orayı terk edelim diyorlar. Tabiî, gel
memekte haklılar; onu da söyleyeyim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, sekiz yıldır bu Parlamentoda milletvekili olarak görev yapıyorum. 
Bakın, benîm her zaman söylediğim bir şey var, ben bu kürsüde hep sununla öğündüm; ben, ilk 
defa çadırdan Parlamentoya gelen bir milletvekiliyim; yani, yörüklerin içinden milletvekili olarak 
geldim, sekiz yıldır burada milletvekilliği yapıyorum. 

Son zamanlarda, Türkiye'de çok enteresan şeyler oluyor; Türkiye, son zamanlarda artık öyle 
idare ediliyor ki, sanki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir tiyatro, oyun sahası. 

ULAŞTIRMA BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Estağfurullah. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Çadır tiyatrosu mu burası? 

ALİ ER (Devamla) - Enteresan; bakın, memleketi idare eden, 60 milyonun Başbakanı buraya 
çıkıyor ve "haydi, var mısınız 15 Aralıkta seçime" diyor. Demek ki, buraya çıktığında, "haydi, var 
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mısınız?" dediği anda düşündü 15 Aralık tarihini; daha evvel bir programı, planı yok. 15 Aralık 
1995'e bakıyorum, günlerden cuma... .. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Mübarek gün işte!.. 

ALİ ER (Devamla) - Bir dakika... Günlerden cuma. Bir de, 15 Aralık 1996 gününe 
bakıyorum; o gün de pazar. 

Herhalde, Sayın Başbakan, seçimi, 1996'nın 15 Aralığında yapmayı kafaya koymuş, onun için 
öyle diyor. Ha, onu da öyle dediği kanaatinde değilim," 15 Aralık "dedi, attı gitti, attı.;. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Beş sene sonra... 

ALİ ER (Devamla) - Şimdi, bir Başbakan, şu kürsüde konuşan, 60 milyonun Başbakanı, 
seçim yapacağı günün cuma olduğunu bilmeyecek kadar tarihi bilmiyorsa, ülkeyi tanımıyorsa, bu 
ülkenin hali ne olacak acaba!.. 

"Dublin" dedi... Allah allah!.. "Dublin." 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - "Dablin" dedi canım!.. 
ALİ ER (Devamla) - Bir dakika... Bir dakika... "Dublin" dedi Başbakan. 

Bu da, işte, Amerika'da eğitim gördü, öğretim gördü, orada oturuyor; ben de çadırdan geldim 
güya ya; şuna bakın... Ee, ben oranın Dablin olduğunu biliyorum (ANAP sıralarından gülüşmeler) 
Başbakan "Dublin" diyorsa, bu ülkeyi nasıl yönetecek, bana söyler misiniz Allahaşkma!.. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Yani, bu ülke nereye gidecek böyle!.. 

Ee, bugüne kadar, Karabük'e vardı, "Karagümrük" dedi; bir şey demedik, seslenmedik. 
"Aliyev"e "Ali Bey" dedi, ses çıkarmadık. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) -"Burhan"la "buhran"ı karıştırdı. 
ALİ ER (Devamla) - "Çekiç Güç"e "Çekici Güç" dedi, yine scslenrriedik.(ANAP sıralarından 

gülüşmeler) Ee, canım, biz, ikibuçuk yıldır bu ülkenin başındaki Başbakanın bu yanlışlarıyla uğ
raşmak mecburiyetinde miyiz ülke olarak! Yani, onun söylediği yanlışları düzelteceğiz, onu iyice 
bir Başbakan yapmak için yıllar geçecek, ondan sonra diyeceğiz ki; sen, Başbakan ol. Ama, yani, 
bu ülke de idare edilecek. Biz, bu ülkede başbakan yetiştirmek için bir okul da açmadık... 

HAYDAR OYMAK (Amasya) - İnsan kazanmak kolay değil ama. 
ALİ ER (Devamla) - Yalnız, bakın, şunu söylüyorum, samimî söylüyorum: Ben, bu Baş

bakanlıktan daha güzel başbakanlık yaparım; onu bilsin millet. (ANAP sıralarından alkışlar) Evet... 
Yani, böyle olmaz, böyle ciddiyetsiz iş olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan burada konuşurken, CHP'li arkadaşlara döndü, dedi ki 
"reddimiras ediyorsunuz." Ne oldu; işte, SHP'yi reddediyorsunuz. Kendisi de, açtı okudu "gazete 
manşetlerinde, bu ülkede; iki yıl önce, kan gölüne çevrilmişti güneydoğu" dedi. Ben düşündüm; iki 
yıl önce, acaba, biz mi vardık dedim !.. Olur ya!.. Baktım, biz iktidardan gideli dört yıl olmuş. Şim-

,di, sen vardın, sen bakandın; Cumhurbaşkanı, Başbakandı; adı Doğru Yol; iktidar sizsiniz... Şim
di, sen, tutar da, Doğru Yol4un geçmişini, Doğru Yol'un dününü reddi miras edersen, birisi demez 
mi ki sana, SHP'yi CHP'yi ne karıştırıyorsun, sen kendine bak evvela. Bunu söylemezler mi; söy
lerler tabiî. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Doğru söylüyorsun... 
ALİ ER (Devamla) - Evet, doğruyu konuşuyorum tabiî. 
Şimdi, tutturdular, "efendim, işçiye vereceğimiz para 70 trilyon olursa, olmaz bu iş." Neden 

olmaz; bu memleketin yatırıma ayırdığı para 90 trilyon liraymış. 
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Çok ilmî konuşuyorsun!.. 
ALİ ER (Devamla) - Anladım... 90 trilyon lirayı bu memleketin yatırımına ayırmak, gerçek

ten, utanç verecek bir şey, koskoca 60 milyonluk Türkiye'ye. Yatırıma 90 milyon ayır... (ANAP 
sıralarından "Trilyon" sesleri) 90 milyar ayır... (ANAP sıralarından "Trilyon" sesleri) Trilyon ayir. 
Efendim, ne olur; yani, 200 trilyon ayırsan ne olur; bu rakamlar, küçük rakam. Ondan sonra, de ki: 
Ben, ülkemin yatırımına 90 trilyon ayırıyorum; ben sana nasıl bunu veririm; bunda köylünün hak
kı var, işçinin hakkı var, memurun hakkı var, şunun hakkı var, bunun hakkı var." Adama, döner, 
sorarlar: "Türkiye'de, o parası olanlara -biz onlara faizci diyoruz- o faizcilere, o tefecilere 800 tril
yon lirayı verirken bu ülkeyi düşünmediniz mi?" Velev ki, siz, bugüne kadar, işçiye bir şey ver
memişsiniz, memura vermemişsiniz, köylüye vermemişsiniz, çiftçiye vermemişsiniz, emekliye 
vermemişsiniz, esnafa vermemişsiniz... . 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Kime vermişler?.. 

ALİ ER (Devamla) - Yani, bugüne kadar bir şey vermemişsiniz, işçi bu duruma gelmiş, 
memur bu duruma gelmiş, bir şey vermediğiniz halde bu durumda. Demek ki, bir şey verseydiniz, 
şimdiye kadar adamları ayağınızın altına alıp öldürecektiniz! Olur mu böyle şey!.. 

Beyler, bakın, devlet, çalıştırdığı insanları doyurmak mecburiyetindedir. "Ben, işçinin bu is
tediğini verirsem; efendim, bu memur ne olacak, çiftçi ne olacak" değil; işçinin hakkını evvela 
vereceksiniz. Zaten', işçi perişan olmuş. Memur, zaten ölmüş, yerde yatıyor; onların kalkacak hali 
de yok. Emekli, artık kalkamıyor da, nefes alamıyor. Dul ve yetim de öyle. Çiftçi perişan. Siz, kim
seye bir şey vermemişsiniz. Şimdi, "işçiye biz bunu verirsek, 60 milyonun hakkını işçiye vermiş 
sayılırız..." Peki, işçi ile memuru, aklınızsıra birbirine düşüreceksiniz; bu insanları birbirine düşür
mek istiyorsunuz. Siz, işçiye de hakkını vermek mecburiyetindesiniz -doyacak kadar ekmeğini de-
devletin kapısında çalışan memura da hakkını vermek mecburiyetindesiniz, emekliye de hakkını 
vereceksiniz, dula, yetime ve çiftçiye de hakkını vereceksiniz. Eğer, bunu vercmiyorsanız, bu işi 
bırakıp gideceksiniz; buraya, yapan gelecek, yapamayan gidecek; politikanın kaidesi bu. Şimdi, 
buradan... 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) - Vur Ali, vur! 
ALİ ER (Devamla) - . . . Sayın Başbakana bir şey söylemek istiyorum: Sayın Başbakanım, siz, 

bizim Başbakanımızsınız, Türkiyemizin Başbakanısınız; bir iş olmazsa olmuyor işte; zorla olmaz 
bu gözü kör olasıca; işte, olmuyor, yapamıyorsunuz. Bakın, samimî söylüyorum, Amerika'da güzel 
güzel yerler edinmişsiniz; nasıl edindiğinizi, onu sonra konuşuruz, hesaplaşırız beraber... 
Yapılacak bir iş var; bakın, millet sizi istemiyor; bu, bir gerçek artık. Evvelki sene olsa, belki ney
di diye bakıyorlardı; ama, samimî söylüyorum arkadaşlar, artık istemiyor millet; yani, bu, bir ger
çek. Bunu tespit edelim evvela, istemiyor millet; toplum, bütün kesimleriyle istemiyor; olmuyor/ 
yapamıyor, bitti. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-4 Haziran...4 Haziran seçimleri... -

. ÂLİ ER (Devamla) - Şimdi, Parlamento da istemiyor... 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Kendi partisi de istemiyor... 

ALİ ER (Devamla) - Doğru Yol Partililerin -tabandan tutun, buradaki milletvekillerinin bir
çoğuna kadar-istedikleri kanaatinde değilim; istemiyorlar. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) - Kendi bakanları da istemiyor... 

ALİ ER (Devamla) - O zaman, sizi, bu millet, 60 milyonluk Türkiye, taşımak mecburiyetin
de değil. Biz, sizi taşımak mecburiyetinde değiliz. Haa, ne yaparsınız siz; bu işi bırakırsınız gider
siniz; o edindiğiniz mülklerde, Amerika'da oturursunuz, istirahatınıza bakarsınız; hem bu ülke siz-
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den kurtulmuş olur hem Doğru Yol kurtulmuş olur; ondan sonra, biz geliriz, güzelce idare ederiz 
bu ülkeyi, onu söyleyeyim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Refahla mı!.. 

ALİ ER (Devamla) - Şimdi, Türkiye'nin ekonomisi bozuk, Türkiye'de bütün kesimler perişan; 
yalnız, bu işte bir cinlik var. Sayın Başbakanın -bakıyorum- idare ettiği Türkiye çok perişan; ama, 
kendi ekonomisi çok düzgün, kendi mülkünü kat kat artırmayı becermiş; ama, ülkenin bütün 
kesimlerini perişan etmiş. Ee, kendi işine gelince, kendi işini düzelten Başbakan, milletin işini 
perişan ediyorsa, gitsin, kendi işinin başında dursun; aman, gözünü seveyim, istemiyoruz biz bunu. 
Tabiî, onun nasıl kazanıldığını, onun nelerle elde edildiğini bu millet biliyor. 

Efendim "pazar günü güven oylaması yapacağım" diyor. Bakın, buradaki inceliğe bakın; ne 
yapacaksın güven oylamasında "güven oylamasında, güvenoyu almazsam, 15 Aralıkta seçim" -
diyor. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Cuma günü... 
ALİ ER (Devamla) - Haydi, cumayı falan bırak; o, tarihini falan bilmiyor da, ne güne gel

diğini de bilmiyor da... 

Şimdi, bak "15 Aralıkta var mısınız seçime" diyor. Ne zaman; güvenoyu almazsam... Alırsan 
ne olacak; o zaman gitmem. Neden gitmem; canım, ben Amerika'da mal mülk edindim; ama, biraz 
daha ihtiyacım var, biraz daha dolduracağım, onun için gitmem. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) / 

Kendi milletvekillerine şantaj yapıyor "bakın ha, bana güvenoyu vermezseniz ben seçime 
giderim" diyor. Sen güvenoyu almadıktan sonra, atı alan Üsküdar'ı geçer, bu Parlamento öyle bir 
hükümet çıkarır ki, sizin istediğiniz zamanda da olsa, erken de olsa seçimi yapar; hiç endişeniz ol
masın, o seçimi yapar... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - 17'sinde... 

ALİ ER (Devamla) - ...ama, atı alan Üsküdar'ı geçer. Siz güvenoyu almadığınız gün, bugün
kü, buradaki görüntünüz gibi burada kalmazsınız; onu söyleyeyim. 

, RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Şimdi de yoklar zaten... 

ALİ ER (Devamla) - Hiçbir milletvekiline de şantaj yapmayın; şantaj falan yapmanıza gerek 
yok. Onu, milletvekillerinin o kadar yutacağını da hiç zannetmeyin. 

Biz, seçime her zaman varız; bunu her zaman söyledik. Mesut Yılmaz, Mesut Yılmaz, Mesut 
Yılmaz... Sayın Başbakan... 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Yatıp kalkıp Mesut Yılmaz... 
ALİ ER (Devamla) - ...Mesut Yılmaz diye tutturuyor. Tabiî, bakın, politikada bir kaide var: 

Güçlü gördüğün insanın üzerine gedeceksin ki, onu yıpratabilesin; aklısıra... Mesut Yılmaz, bugün, 
bir gerçek, Türkiye'de en güçlü partinin, en güçlü lideri, yarın yapılacak ilk seçimde iktidar. Ne 
yapacak Başbakan; o Mesut Yılmaz'a yüklenecek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Konuşsun, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim, onu ben takdir ederim. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Kemalettin Göktaş'a l'O dakika daha süre verdiniz. 

BAŞKAN-Rica ediyorum... Öyle şey yok... 
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Sayın Er, ne kadar sürede bitirirsiniz? Ama, lütfen toparlayın; çünkü, böyle, efradını cami, ağ

yarını mani, o kadar güzel konuştunuz ki, zaten birçok şeyi söylediniz. 
Ne kadar süre, 3 dakika yeter mi efendim? 

ALİ ER (Devamla) - Ben gereğini yaparım, endişeniz olmasın. 

BAŞKAN - Peki efendim, buyurun. 

ALİ ER (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir kere, insan şunu kabul edecek: 
Bir insan, bir işi yapamayınca, diyecek ki, ben bu işi yapamıyorum; insanın medenî cesareti o kadar 
fazla olacak. Zorla bu iş olmuyor, yapamıyorsunuz Sayın Başbakan. Olmuyor, gitmiyor bu iş böy
le. Geminin kaptanı yok, rotası yok, o yana, bu yana dağılmış bu gemi, gitmiyor. Zorla olur mu bu 
iş; olmuyor. Olmuyorsa, millete emaneti teslim edeceksiniz. 

Sabahleyin bir amca telefon ediyor; Pınarbaşı Köyünden Hasan Evci diye. "Ne oluyor bu 
hükümet meseleleri Ali Bey." İşte, amca, kuruldu, pazar günü güvenoylaması var dedim. Dedi ki: 
"Yavrum, sabah namazına kalktım -bakın, samimî söylüyorum. Adı Hasan Evci. Erdcmli'nin Pınar
başı Köyünden. Bu, benim partilim falan değil- namazımı kıldım, dua ettim. Nasıl dua ettim: Al
lah bu Başbakandan 60 milyonluk Türkiye'yi kurtarsın diye dua ettim." (ANAP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

Arkadaşlar, bunu söyleyen köylü, bunu söyleyen çiftçi, bunu söyleyen memur, bunu söyleyen 
işçi, bunu söyleyen emekli, bunu söyleyen dul yetim, bunu söyleyen garip insanlar. Peki, bu mil
let halinden memnun da, bu milletin durumu iyi de, niçin acaba, bu millet "Allah 60 milyonu kur
tarsın bu insandan" diyor. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-4 Haziranda ne oldu?.. 

ALİ ER (Devamla) - Önümüzdeki haziranlar da gelecek, o haziranları da beraber ölçeceğiz, 
beraber göreceğiz, Allah izin verirse. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Siz git diyorsunuz da, millet, 4 Haziranda kalsın dedi. 

ALİ ER (Devamla) - Muhterem milletvekilleri, ben şunu söylemek istiyorum: Sayın Baş
bakanın bu ülkede artık yapacağı hiçbir şey kalmamıştır. Bakın, yani, ben, geçen yaz da burada 
konuştum, Mersin'de sebze meyve sokağa döküldü. Peki, ö sebze meyveyi sokağa döken insanlar, 
şimdi ne yapıyor diye dönüp sordunuz mu; sormadınız. 

Fındık taban fiyatını açıkladınız; alan yok. Çeltiğin taban fiyatını vermemişsiniz, pamukçu öy
le... Memur, zaten, çocuklarını okula gönderemiyor şu anda. Okula gönderiyor da kalemini, def
terini, kitabını alamamış. Hâlâ daha okula giden çocuğun defteri, kitabı yok elinde. Emekli zaten 
ölmüş; halini hatırını soran yok, kimse dönüp selam vermiyor. 

Peki, bu ülke böyleyken, bu ülke bu durumdayken, ben illa da bu ülkenin başında Başbakan 
olacağım, Başbakan olarak kalacağım diye millete rağmen, Parlamentoya rağmen diretmenin bu 
memlekete fayda getireceğini umuyor musunuz? 

Arkadaşlar, olmuyor bu iş. Lütfen... Taşıyamıyor bu yükü Sayın Başbakan. Şimdi ne yapalım. 
Gelin, bakın. Bu ülke bizim, bu insanlar bizim. Bu insanlar bizim insanlarımız. Yapılacak tek bir 
şey var Sayın Başbakan. Yarın değil, öbür gün, pazar günü bu Meclis size güvenoyu vermeyecek. 
Bundan hiçbirimizin endişesi, ve şüphesi yok. Yapılabilecek tek şey var Sayın Başbakan için; gide
cek Amerika'ya... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Niye Amerika'ya gidiyor?.. 

ALİ ER (Devamla) - Canım, oranın vatandaşı. Ben mi vatandaş yaptım oraya, kendisi oldu. 
Kendi müracaat etti. Malını, mülkünü de oraya taşıdı. Yarısı burada, yansı orada. Oradakini getir-
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medi, buradakini oraya götürecek nasıl olsa. Gidecek, oturacak orada malının mülkünün başında. 
Sonra, bir iktidar geldiği zaman buraya gelirse burada hesap soracak, gelmezse gidip orada 
hesabını soracak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı), 
BAŞKAN - Sayın Er, lütfen toparlayın. Sizin de bir an önce gitmeniz için dua edenler çıkar. 

Lütfen... 
Buyurun. 
ALİ ER (Devamla) - Gidecek, orada işine gücüne bakacak. Bu Başbakandan, bu vesileyle, 

hem bu millet kurtulacak hem Türkiye kurtulacak hem de bu Doğru Yoldaki çok sevgili arkadaş
larımız kurtulacak. Ondan sonra, geleceğiz, hep beraber bir hükümet kuracağız bu Parlamentodan. 
Ardından, seçim gününü de tespit edeceğiz; seçime gideceğiz. Bu ülkeyi yönetecek kadroları 
getireceğiz bu ülkenin başına. Bu ülkeyi hep beraber Anavatanla birlikte yöneteceğiz inşallah. 
Bunun için endişeniz olmasın. Gelecek bizimdir. Allah bundan bizi kurtarsın. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Er, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Güvenoylamasının, Anayasanın 110 uncu, İçtüzüğün 105 inci maddeleri gereğince görüş
melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerekmektedir. 

Buna göre, güvenoylaması 15 Ekim 1995 Pazar günü yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hak
kında güvenoylaması yapmak için, 15 Ekim 1995 Pazar günü saat 15.00'te toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.43 

• _ . 0 - _ 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

. L-Burdur Milletvekili Ahmet Sayın 'in, 19 uncu Yasama Döneminde TBMM Başkanlık Diva
nı Üyelerine, Grup Başkanvekillerine ve Komisyon Başkanlarına tahsis edilen araba ve telefonla
ra ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve TBMM Başkanvekili ve Geçici Başkanı Yasin Hatiboğ- . 
lu'nun yazılı cevabı (7/7437) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından ce

vaplandırılmasını istirham ediyorum. Saygılarımla. 

21.7.1995 
Ahmet Sayın 

Burdur 
Yüce Meclisimizde 19. Dönem 1 inci ve 2 nci yasama Döneminde görev yapan : 

1. Başkanvekillerinin, Divan üyelerinin, İdare Amirlerinin, Grup Başkanvekillerinin (tüm par
tilerin), Komisyon Başkanlarının (Geçici Komisyon Başkanları dahil); 

a) Ad ve Soyadları, Seçim Bölgeleri? 

b) Hangi tarihler arasında görev yaptıkları? 
c) Görev yaptıkları süre için kendilerine tahsis edilen makam arabalarının plakası ve arabada 

bulunan telefon numarasını, bugüne kadar ne kadar akaryakıt ve telefon konuşma ücreti ödendiği? 

d) Makamlarında bulunan telefonların numaralarını ve bu telefonlara ne kadar konuşma ücreti 
ödendiği? 

T.C. . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0. 

10.00.02-7/7437-14969/53413 13.10.1995 

Sayın Ahmet Sayın 
Burdur Milletvekili 

İlgi : 21.7.1995 tarihli yazılı soru önergeniz. 
19 uncu Yasama Döneminde TBMM Başkanlık Divanı üyelerine, Grup Başkanvekillerine ve 

Komisyon Başkanlarına tahsis edilen araba ve telefonlara ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorulara 
ait cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili ve Geçici Başkanı 
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T.B.M.M. Başkanvekillerinin, Divan Üyelerinin, İdare Amirlerinin, Grup Başkanvekillerinin ve 

Komisyon Başkanlarının Makam ve Araçlarına Tahsis Edilen Telefonların Numaraları ile 
Konuşma Ücretlerini Gösterir Liste 

TBMM Başkan Vekilleri 

420 5171 Yılmaz Hocaoğlu (11/91-8/93) 62 067 250 
420 51 72 Mustafa Kalemli (9/93-5/95) 163 774 000 
420 51 73 

. 214 07 42 (Araç) Yılmaz Hocaoğlu 10 322 350 
Mustafa Kalemli 32 864 000 

420 5175 H. Fehmi Işıklar (11/91-9/93) 69 388 100 
420 5176 Kamer Genç (9/93-5/95) 248 465 000 
420 5177 
214 07 41 (Araç) H. Fehmi Işıklar 16 426 150 

Kamer Genç • 28 000 000 
420 5179 Yıldırım Avcı (11/91-9/93) 43 882 200 
420 5180 . Vefa Tanır (9/93-5/95) 216 712 000 
420 51 81 
214 07 43 (Araç) Yıldırım Avcı 5 993 150 

Vefa Tanır ; 32 828 250 ' 
420 51 86 
420 5187 Yasin Hatiboğlu (11/91-5/95) 423 473 600 
42051 88 
214 04 73 (Araç) Yasin Hatiboğlu 51575 900 

TBMM İdare Amirleri 
420 52 20 Nafiz Kurt (11/91-9/93) 106 570 100 
420 52 21 Latif Sakıcı (9/93-5/95) 227 074000 
420 52 22 
815 00 01 (Araç) Nafiz Kurt 26 975 600 

Latif Sakıcı 26 222 000 
420 52 24 Salih Sümer (11/91-9/93) 42 264 100 
420 52 25 İbrahim Gürsoy (9/93-5/95) . 263 510 000 
42052 26 . . ' . • ' 
815 00 00 (Araç) Salih Sümer 13 785 000 

İbrahim Gürsoy 21 273 000 
420 52 28 Burhan Kara (11/91-9/93) 66 677 900 
420 52 29 Yücel Seçkiner (9/93-5/95). 273 607 000 
420 52 30 
815 00 02 (Araç) Burhan Kara 19 650 700 

Yücel Seçkiner 154 758 000 ' 
TBMM Kâtip Üyeleri 

420 5190 İbrahim Artvinli (11/91-9/93) 109 382 400 
420 5191 Kadir Bozkurt (9/93-5/95) 354 953 000 
420 51 92 
215 00 05 (Araç) İbrahim Artvinli 38 477 780 

Kadir Bozkurt 77 000 000 

- 5 3 9 -
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420 5194 Halil Çulhaoğlu (11/91-9/93) 109 022 900 
420 5195 İbrahim Özdiş (9/93-12/93) 44 520 000 
420 5196 İ. Halil Çelik (12/93^1/95) 142 801000 
215 00 03 (Araç) Halil Çulhaoğlu 28 272 010 

İbrahim Özdiş 10338 000 
, İ. Halil Çelik 19 508 000 

42051 98 
420 5199 Cengiz Üretmen (11/91-5/95) 429 031100 
420 52 01 
215 00 04 (Araç) Cengiz Üretmen 102 962 550 
420 52 02 ; _ • : • ' ' . 
420 52 03 K. Ramazan Coşkun (11/91-9/93) 25 041000 
420 52 04 
420 62 14 Abbas İnceayan (9/93-5/95) 132 076 000 
420 62 15 
215 00 08 (Araç) K. Ramazan Coşkun 18 199 000 

Abbas İnceayan 48 000 000 
420 52 06 Ali Günaydın (11/91-5/95) 361259 300 
420 52 07. 
420 52 08 
215 00 09 (Araç) Ali Günaydın 51 834 650 
420 52.10 
420 52 11 '. • . ' Işılay Saygın (11/91-5/95) 955 733 400 . 
420 52 12 
215 32 40 (Araç) Işılay Saygın 67 121000 
420 52 14 Lütfü Esengün (11/91-12/92) 12 923 800 
420 52 15 Cemal Öztaylan (12/92-9/93) 44 875 000 
420 52 16 
215 00 06 (Araç) Lütfü Esengün 8 150 500 

Cemal Öztaylan 22 00Ö 000 
420 51 85 
420 5189 İlhan Kaya . (9/93-5/95) 227 039 000 
420 55 58 
420 55 59 
215 00 06 (Araç) İlhan Kaya 75982 000 

TBMM PARTİ GRUPLARI 
DYP Grup Başkan Vekilleri 

420 52 89 
420 52 90 Turhan Tayan (11/91-5/95) 401 105 500 
420 52 91 
215 00 44 (Araç) Turhan Tayan 40 326 700 
420 52 93 
420 52 94 Güneş Müftüoğlu (11/91-7/93) 70594 400 
420 52 95 İhsan Saraçlar (9/93-5/95) 327 067 000 
420 52 92 
215 32 33 (Araç) Güneş Müftüoğlu . 1 2 023 650 

. İhsan Saraçlar 31 297 000 
420 52 96 B. SamiDaçc (11/91-7/93) 64 334 200 
420 53 01 Nevzat Ercan (9/93-5/95) 197 263 00a 
420 53 02 
215 00 35 (Araç) B. Sami Daçe 7 828 550 

Nevzat Ercan . 89 025 000 

- 5 4 0 -



T.B.M.M. 

420 52 68 
420 52 69 
420 52 70 
215 00 38 (Araç) 
217 39 23 (Araç) 

B : 8 13.10.1995 
SHP - CHP Grup Başkanvekilleri 

0 : 3 

Mahmut Alınak 
Ercan Karakaş 
Fuat Çay 
Mahmut Almak 
Ercan Karakaş 
Fuat Çay 

(11/91^/92) 
(5/92-2/95) 
(4/95-5/95) 

43 190 850 
588 447 000 
52 745 000 
33 853 800 
23 875 000 
51 957 000 

420 52 72 
420 52 73 
420 52 74. 
420 52 71 
215 00 37 (Araç) 
217 57 62 (Araç) 

A. Güven Gürkan 
Nihat Matkap 

Mehmet Kerimoğlu 
A. Güven Gürkan 
Nihat Matkap 
Mehmet Kerimoğlu 

(11/91-5/94) 
(6/94-2/95) 

(4/95-5/95) 

148 181 200 
287 256 000 

21 580 000 
27 053 800 
11 000 000 
3 750 000 

420 53 04 
420 54 05 
420 54 06 
216 86 76 (Araç) 

Ali Dinçer 

Ali Dinçer 

(9/92-12/93) 126 270 000 

23 157 600 
420 54 07 
420 54 08 
420 54 09 
216 67 87 (Araç) 
215 00 37 

420 52 39 
420 52 40 
420 52 41 
214 07 42 (Araç) 
217 55 80 (Araç) 

Uluç Gürkan (9/92-12/93) 
Abdülkadir Ateş (4/95-5/95) 

Uluç Gürkan 
Abdülkadir Ateş 

ANAP Grup Başkanvekilleri 
Mustafa Kalemli (11/91-8/93) 
Eyüp Aşık (9/93-5/95) 

Mustafa Kalemli 
Eyüp Aşık 

78 112 000 
33 180 000 

15 100 000 
3 685 000 

111 434 400 
271 700 000 

12 360 200 
97 290 000 

420 52 47 
420 52 48 
420 52 49 
815 00 39 (Araç) 

Ü. Gökalp Güney 
Hasan Korkmazcan 

Ü. Gökalp Güney 
Hasan Korkmazcan 

(11/91-8/93) 
(8/93-5/95) 

57 300 900 
318 235 000 

8 737 050 
23 034 000 

420 52 42 
420 52 50 
420 52 51 
215 00 43 (Araç) 

42053 10 
420 53 11 
219 50 79 (Araç) 

420 53 16 
420 53 17 
215 00 40 (Araç) 

M. Oltan Sungurlu (8/93-5/95) 

M. Oltan Sungurlu 

Refah Partisi Grup Başkanvekilleri 
Abdüllatif Şener (9/93-5/95) 

Abdüllatif Şener 

Şevket Kazan 

Şevket Kazan 

(11/91-5/95) 

475 924 000 

27 784 550 

180 826 000 

26 850 000 
420 53 12 
420 53 13 
815 00 36 (Araç) 

Oğuzhan Asiltürk 

Oğuzhan Asiltürk 

(11/91-5/95) 188 201 800 

31603 000 
212 936 400 

61 286 650 

541 



T.B.M.M. B : 8 13.10.1995 0 : 3 
TBMM KOMİSYONLAR 

Anayasa Komisyonu 
420 53 20 İhsan Saraçlar (12/91-10/93) 77 297 300 
420 53 21 Şerif Ercan (11/93-5/95) 210 554 000 
420 53 22 
215 32 33 (Araç) İhsan Saraçlar 44 169 550 
215 32 44 (Araç) Şerif Ercan 97 689 000 

Adalet Komisyonu 

420 53 23 Cemal Şahin (12/91-10/94). 56946 000 
420 53 24 A. Yalçın Öğütcan • (11/94-5/95) 294 574 000 

. 215 32 34 (Araç) Cemal Şahin 28 330 750 
A. Yalçın Öğütcan 21085 000 

Millî Savunma Komisyonu 
4205327 
42053 28 Baki Tuğ (12/91-5/95) 144 709 000 
420 53.29 
215 32 35 (Araç) Baki Tuğ 29 190 300 

İçişleri Komisyonu 
420 53 30 İsmail Köse (12/91-10/93) 47 368 000 
420 53 51 A. Sezai Özbek (11/93-5/95) 233787000 
215 32 36 (Araç) İsmail Köse 5 047 400 

A. Sezai Özbek 31074 500 

Dışişleri Komisyonu 

420 53 33 AliDinçer . (12/91-9/92) 15 920 600 
420 53 36 AttilaMutman (11/92-10/93) 32 035 000 
420 53 37 Erdal İnönü (11/93-3/95) İ 84 206 000 

Mümtaz Soysal (4/95-5/95) \ 13 475 000 
815 32 37 (Araç) AliDinçer 15 920 600 
816 86 48 (Araç) AttilaMutman 13 734 000 

Erdal İnönü 6 865 000 
Mümtaz Soysal 375 000 

Millî Eğitim Komisyonu 

420 53 34 
420 53 35- Nahit Menteşe (12/91-10/93) 110 000 500 
420 53 38 Nurettin Tokdemir (11/93-5/95) 527 858 000 
215 32 38 (Araç) Nahit Menteşe 4 840 600 

Nurettin Tokdemir 41218 000 

Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 

420 53 40 Azimet Köylüoğlu (12/91-7/94) 80 205 300 
420 53 43 - , Mehmet Cebi (10/94-5/95) 367 681000 
215 32 39 (Araç) Azimet Köylüoğlu 14 589 950 

Mehmet Cebi 40 605 000 

- 5 4 2 -
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 

420 53 46 
420 53 47 Adnan Ekmen (12/91-10/93) 77 481200 
420 53 48 Muhammed Kaymak (11/93-5/95) 304 674 000 
215 32 4Q (Araç) Adnan Ekmen 16 949 000 

Muhammed Kaymak 50 172 000 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
420 53 41 Muzaffer İlhan (12/91-10/93) 51752 900 
420 53 42 SamiSözat (11/93-5/95) 140 820 000 
215 32 41 (Araç) Muzaffer İlhan 12 609 000 

SamiSözat 49 104 000 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
42053 49 
420 53 50 Ahmet Küçükel (12/91-5/95) 295 019 400 
215 32 42 (Araç) Ahmet Küçükel 68 628 650 

TBMM Hesaplan İnceleme Komisyonu 
420 53 52 
420 53 53 
420 53 54 Ahmet Neidim (12/91-5/95) 411055 600 
420 53 55 
215 32 43 (Araç) Ahmet Neidim 78.582 450 

Dilekçe Komisyonu 
420 53 61 Mustafa Kul (12/91-2/92) 6 913 900 
420 53 62 Fahri Gündüz (5/92-5/95) 363 140 900 
215 32 45 (Araç) Mustafa Kul 6 386 450 

Fahri Gündüz 49 886 450 

KİT Komisyonu 
420 53 70 
420 53 71 Mehmet Gazioğlu (12/91-6/93) 73 076 900 
420 53 72 A. Hamdi Üçpınarlar (10/93-5/95) 276 739 000 
420 53 74 
215 32 47 (Araç) Mehmet Gazioğlu 18 077669 

A. Hamdi Üçpınarlar 58 022 000 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
420 53 66 
420 53 67 İlyasAktaş (12/91-5/95) 339 036000 
420 53 68 
215 32 46 (Araç) İlyasAktaş 46 258 200 

İnsan Hakları Komisyonu 
420 53 93 
420 53 94 
420 54 33 Ahmet Türk (12/91-4/92) 44 718 000 
420 54 34 Sabri Yavuz (11/92-5/95) 233 785 000 
420 54 35 
215 32 48 (Araç) Ahmet Türk 49 988 000 

Sabri Yavuz 47 747 000 
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Çevre Komisyonu 

420 53 25 
420 53 26 Ertekin Durutürk (4/92-5/95) 249 656 000 
216 73 03 (Araç) . Ertekin Durutürk " • 112 463 000 

Öğretmen Sorunları ile İlgili Araştırma Komisyonu 

420 5387 Baki Durmaz (12/91-10/93) 39 394 500 
42053 88 
215 00 06 (Araç) Baki Durmaz 8 150 700 

Özürlülerin Problemleri ile İlgili Araştırma Komisyonu 
420 53 80 İ. Yaşar Dedelek (2/92-4/93) 2 713 000 

Gümrük ve T.M.O. Depolarındaki Yolsuzluk ve Hayalî İhracat Komisyonu 

420 53 84 Mahmut Öztürk (2/92-5/95) 107 343 100 
420 53 85 
215 32 53 (Araç) Mahmut Öztürk 14 003 364 

Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin ve Vatandaşlarımızın Sorunları ile 

İlgili Araştırma Komisyonu 

420 53 80 Ateş Amiklioğlu (5/93-5/95) 99 633 000 
420 53 81 

Faili Meçhul Cinayetler ile İlgili Araştırma Komisyonu 
420 53 95 Sadık Avundukoglu (3/93-2/95) 292 977 000 , 
420 53 96 

İstanbul İlinin Sorunları ile İlgili Araştırma Komisyonu 
420 53 75 Ali Eser (11/92-10/94) 47 610 000 
42053 76 

Maden Ocakları ile İlgili Araştırma Komisyonu 
420 53 82 Şinasi Altıner (3/93-9/93) 56 827000 
420 53 83 

Güneydoğu'da Meydana Gelen Olaylar ile İlgili Araştırma Komisyonu 
420 53 79 Ömer Lütfü Coşkun (7/93-2/94) ' 644 000 

İsmail Köse (2/94-5/95) 5 600 000 

İSKİ ve İstanbul Belediyelerindeki Yolsuzluklar ile İlgili Araştırma Komisyonu 

420 53 75 M. Cemal Öztaylan (10/94-5/95) 47.084 000 
' 4 2 0 53 76 

216 67 87 (Araç) 41258 000 
Siyasi Par. ve Gen. Bask. ile Yakınlarının Mal Var. ile İlgili Arşt. Kom. Bşk. 

420 53 90 M. Haluk Müftüler (7/94-5/95) 120 478 000 
420 53 91 
214 04 73 (Araç) 13 295 000 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığındaki İhaleler ile İlgili Araştırma Kom. Bşk. 
420 53 82 Ahmet Sayın (10/94-5/95) 35 411000 
420 53 83 
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Başkanvckillerinin, Divan Üyelerinin, İdare Amirlerinin, Grup Başkanvekili ve Komisyon 

Başkanlarının (Geçici Komisyon Başkanları dahil) 1992 yılında kullandıkları akaryakıta ait lis
tedir. 

Makam Adı ve Soyadı Plaka No Akaryakıt Bedeli TL. 
Başkanvekili 

Divan Üyesi 

İdare Amiri 

Denetçi 

DYP Grup Bşk V. 

ANAP Grup Bşk. V. 

SHP Grup Bşk. V. 

RP Grup Bşk. V. 

Anayasa Kom. Bşk. 
Adalet Kom. Bşk. 
Millî Sav. Kom. Bşk. 
İçişleri Kom. Bşk. 
Dışişleri Kom. Bşk. 
Millî Eğt. Kom. Bşk. 
Sanayi Kom. Bşk. 
Bayındırlık Kom. Bşk. 
Tarım Kom. Bşk. 
Sağlık Kom. Bşk. 
Hesap İne. Kom. Bşk. 
Dilekçe Kom. Bşk. 
KİT Kom. Bşk. 
Bütçe Kom. Başkanı 
İnsan Hak. Kom. Bşk. 
Çevre Kom. Bşk. 
AGİK Kom. Bşk. 
Av. Kon. P.M.G.K. 
Kuzey Ati. Asaml. T. Gr. 
T. At. Kar. Par. Bşk. 
Parl. Biri. T. Gr. Bşk. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Yasin Hatipoğlu 
Fehmi Işıklar 
Yıldırım Avcı 
Cemal Öztaylan 
K. Ramazan Coşkun 
Halil Çulhaoğlu 
Işılay Saygın 
H. İbrahim Artvinli 
Ali Günaydın 
Cengiz Üretmen 
Salih Sümer 
Burhan Kara 
Nafiz Kurt 
Mustafa Yılmaz 
Turhan Tayan 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Kalemli 
Ü. Gökalp Güney 
A. Güven Gürkan 
Ercan Karakaş 
Oğuzhan Asiltürk 
Şevket Kazan 
İhsan Saraçlar 
Cemal Şahin 
Baki Tuğ 
İsmail Köse 
Ali Dinçer 
Nahit Menteşe 
Azimet Köylüoğlu 
Adnan Ekmen 
Muzaffer İlhan 
Ahmet Küçükel 
Ahmet Neidim 
Fahri Gündüz 
Mehmet Gazjoğlu 
İlyas Aktaş 
Mehmet Özkan 
Ertekin Durutürk 
Uluç Gürkan 
Engin Güner 
Fethi Akkoç 
Tunç Bilget 
İmren Aykut 

06 AKC 01 
60 AKC 02-06 FPY91 
06 AKC 03 
06 AKC 04 
06 AKC 11 
60 AKC 08 
06 AKC 10 
06 AKC 06 
06 AKC 05 
06 AKC 09 
06 AKC 07-06 FPY 90 
06 AKC 13 
06 AKC 12 
06 AKC 14 
06 AKC 15 
06 AKC 22 
06 AKC 23 
06 AKC 17 
06 AKC 19 
06 AKC 21 
06 AKC 20 
06 AKC 18 
06 AKC 16 
06 AKC 24 
06 AKC 25 
06 AKC 26 
06 AKC 27 
06 AKC 28 
06 AKC 29 
06 AKC 30 
06 AKC 31 
06 AKC 32 
06 AKC 33 
06 AKC 34 
06 AKC 35 
06 AKC 36 
06 AKC 37-06 FPY 92 
06 AKC 38 
06 FPY 97 
06 FPY 96 
06 FPY 94 
06 FPY 93 
06 FPY 95 
06 FPY 98 

29 462 000 TL. 
35 192 000 TL. 
18 731 000 TL. 
18 118 000 TL. 
35 046 000 TL. 
24 725 000 TL. 
22 411000 TL. 
28 955 000 TL. 
39 479 000 TL. 
35 701 000 TL. 
30 513 000 TL. 
28 960 000 TL. 
25 226 000 TL. 
23 854 000 TL. 
30 500 000 TL. 
34 800 000 TL. 
19 460 000 TL. 
29 000 000 TL. 
16 000 000 TL. 
12 500 000 TL. 
28 650 000 TL. 
30 700 000 TL. 
21 000 000 TL. 
23 000 000 TL. 
18 700 000 TL. 
20 000 000 TL. 
12 200 000 TL. 
27 500 000 TL. 
23 000 000 TL. 
33 000 000 TL. 
29 200 000 TL. 
25 500 000 TL. 
21 500 000 TL. 
28 500 000 TL. 
21 500 000 TL. 
28 600 000 TL. 
32 500 000 TL. 
12 500 000 TL. 
8 700 000 TL. 
14 000 000 TL. 
11 600 000 TL. 
6 000 000 TL. 
6 300 000 TL. 
9 000 000 TL. 
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T.B.M.M. 
Makam 
CHP Grup Bşk. V. 
• - " " " 

" . " " 

Anayasa Kom. Bşk. 
Adalet Kom. Bşk. 
Millî Sav. Kom. Bşk. 
İçişleri Kom. Bşk. 
Dışişleri Kom. Bşk. 

" " " 
Millî Eğt. Kom. Bşk. 

" " " 
Sanayi Kom. Bşk. 
Bayındırlık Kom. Bşk. 

" " " 
Tarım Kom. Bşk. 

" . " " 
Sağlık Kom. Bşk. 
Hesap İne. Kom. Bşk. 
Dilekçe Kom. Bşk. 
KİT Kom. Bşk. . 

." " " 
" 

Çevre Kom. Bşk. 
Bütçe Kom. Başkanı 

" " " Yrd. 
" " " Yrd. 

İnsan Hak. Kom. Bşk. 
Pa.rl. Biri. T. Gr. Bşk. 
Kuzey Ati. Âsaml. T. G.Bşk. 
Av. Kon. G. Bşk. 
Türkiye AT K. Bşk. 
AGIK Kom. Bşk. 
Öğr. Araştırma K. Bşk. 
Araştırma Kom. Bşk. 

B : 8 
Adı ve Soyadı 
Uluç Giirkan 
Ali Dinçer 
Deniz Baykal 
Ara Hizmeti 
Şerif Ercan 
Cemal Şahin 
Baki Tuğ 
A. Sezai Özbek-
Atila Mutman 
Erdal İnönü 
Nahit Menteşe 
Nurettin Tokdemir 
Azimet Köylüoğlu 
Adnan Ekmen 
Muammer Kaymak 
Muzaffer İlhan 
Sami Sözat 
Ahmet Küçükel 
Ahmet Neidim 
Fahri Gündüz 
Mehmet Gazioğlu 
Hilmi Yükselen 
Hamdi Üçpınarlar 
Ertekin Durutürk 
İlyas Aktaş 
Mehmet Dönen 
Yılmaz Ovalı 
Sabri Yavuz 
İmren Aykut 
Fethi Akkoç 
S. Kemal Mimaroğlu 
Tunç Bilget 
Münif İslamoğlu 
Baki Durmaz 
Ali Eser 

13.10.1995 
Plaka No 
06 FPY 96 
06 AKC 28 ' 
06 AKC 10 
06 D 8397 
06 AKC 24 
06 AKC 25 
06 AKC 26 
06 MBS 56 
06 AKC 05 
06 AKC 05 
06 AKC 29 
06 AKC 29 
06 AKC 30 
06 AKC 31 
06 AKC 31 
06 AKC 32 
06 AKC 32 
06 AKC 33 
06 AKC 34 
06 AKC 35 
06 AKC 36 
06 AKC 36 
06 AKC 36 
06 FPY 97 
06 FPY 92 
06 AKC 02 
06 E 7506 
06 AKC 38 
06 FPY 98 
06 AKC 06 
06 FPY 94 
06 FPY 95 
06 MBS 57 
06 ZA 379 
06 ZA 379 

0 : 3 
Akaryakıt Bedeli TL. 

40 100 000 TL. 
45 500 000 TL. 
44 600 000 TL. 
21 100 000 TL. 
29 500 000 TL. 
37 300 000 TL. 
28 500 000 TL. 
13 500 000 TL. 
23 200 000 TL. 
12 700 000 TL. 
10 100 000 TL. 
6 500 000 TL. 

40 800 000 TL. 
28 300 000 TL. 
10 700 000 TL. 
21200 000 TL. 
14 300 000 TL. 
33 600 000 TL. 
35 700 000 TL. 
40 500 000TL. 
33 700 000 TL. 
8 400 000 TL. 

16 100 000TL. 
36 500 000 TL. 
52 100 000 TL. 
35 400 000 TL. 
18 300 000 TL. 
57 300 000 TL. 
30 400 000 T L 
35 500 000 TL. 
24 300 000 TL. 
22 100 000 TL. 
23 500 000 TL. 
35 400 000 TL. 
16 200 000 TL. 

Başkanvekillerinin, Divan Üyelerinin, İdare Amirlerinin, Grup Başkanvekili ve Komisyon 
Başkanlarının (Geçici Komisyon Başkanları dahil) 1994 yılında kullandıkları akaryakıta ait liste
dir. 

Makam Adı ve Soyadı Plaka No Akaryakıt Bedeli TL. 
Başkanvekili Vefa Tanır 

Mustafa Kalemli 
Kamer Genç 
Yasin Hatipoğlu 

06 TAE 08 
06 TAE 09 
06 TAE 10 
06 TAE 11 

56 100 000 TL. 
50 300 000 TL. 
61 500 000 TL. 
77 600 000 TL. 

- 5 4 7 -
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T.B.M.M. 
Makam 

B : 8 13.10.1995 
Adı ve Soyadı Plaka No 

0 : 3 
Akaryakıt Bedeli TL. 

KİT Kom. Başkanı 
Çevre Kom. Başkanı 
Bütçe Kom. Başkanı 

Bütçe Kom. Bşk. Yrd. 
Bütçe Kom. Ara. 
İnsan Hak. Kom. Başkanı 
KEİPA 
Parl. Birliği Grup Başkanı 
Türkiye AT K. Bşk. 
Av. Kons. Grup Bşk. 
Kuz. Ati. Asemb. T. Bşk. 
AGİK Kom. Başkanı 
İSKİ Kom. Başkanı 
Şap. Hst. Arş. Kom. Bşk. 
Mal Varlığı Arş. Kom. Bşk. 
Yurt Dışı İşçi Sor. Kom. Bşk. 
Hayali İhracat Kom. Bşk. 
Faili Meç. Cin. Kom. Bşk. 

Hamdi Üçpınarlar 
Ertekin Durutiirk 
İlyas Aktaş 

Yılmaz Ovalı 

Sabri Yavuz 
H.İbrahim Artvinli 
Yıldırım Avcı 
Tunç Bilget 
S. Kemal Mimaroğlu 
Fethi Akkoç 
Münif İslamoğlü 
Cemal Öztaylan 
Ali Eser 
Haluk Müftüler 
Baki Durmaz 
Mahmut Öztürk 
Sadık Avundukluoğlu 

06 FPY 90 
06 FPY 97 
06 FPY 92 -
06 TAE 07 
06 AKC 02 
06 EHS 82 
06 AKC 38 
06 AKC 39 
06 FPY 98 
06 FPY 95 
06 FPY 94 
06 AKC 06 
06 MBS 57 
06 FPY 96 
06 AKC 27 
06 AKC 12 
06 AKC 01 
06 F3673 
06 AA 990 

59 500 000 TL. 
24 300 000 TL. 

123700 000 TL. 
72 200 000 TL. 
54 300 000 TL. 
90 300 000 TL. 

116 200 000 TL. 
53 200 000 TL. 
40000 000 TL. 
46 600 000 TL. 
59 300 000 TL. 
62 000 000 TL. 
92 100 000 TL. 
27 600 000 TL. 
50 800 000 TL. 
52 700 000 TL. 
50 000 000 TL. 
50 600 000 TL. 

BaşkanvekiUerinin, Divan Üyelerinin, İdare Amirlerinin, Grup Başkanvekili ve Komisyon 
Başkanlarının (Geçici Komisyon Başkanları dahil) 1995 yılı Haziran sonu itibariyle kullandıkları 
akaryakıta ait listedir. 

Makam Adı ve Soyadı Plaka No Akaryakıt Bedeli TL. 

Başkanvekili 
" 
" 
" 

Divan Üyesi 
" 

" 

" 
" 
» 
" 

İdare Amiri 
" 
" 

Denetçi 
DYP Grup Başkanvekili 

Vefa Tanır 
Kamer Genç 
Yasin Hatiboğlu 
Mustafa Kalemli 

Cengiz Üretmen 

Işılay Saygın 
Kadir Bozkurt 

Abbas İnceayan 

Ali Günaydın 

İlhan Kaya 
İbrahim Özdiş 
Latif Sakıcı 
Yücel Seçkiner 
İbrahim Gürsoy 
Şeref Erdem 
Nevzat Ercan 

06 TAE 08 
06 TAE 10 
06 TAE 11 
06 AKC 30 

06 TAE 15 

- 06 TAE 16 
06 TAE 17 
06 TAE 18 

06TAE19 
06 TAE 20 
06 TAE 21 
06 TAE 12 
06 TAE 13 
06 TAE 14 
06 AKC 04 
06 AKC 22 

90 000 000 TL. 
57 200000 TL. 
74 800 000 TL. 
47 200 000 TL. 

83 700 000 TL. 

69 000 000 TL. 
126 750 000 TL. 

82 400 000 TL. 
114 500 000 TL. 

65 100 000 TL. 
80 500 000 TL. 
38 900 000 TL. 
60 600 000 TL. 
61 000 000 TL. 
67 900 000 TL. 
55 000 000 TL. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

8 İNCİ BİRLEŞİM 

13 .10 .1995 CUMA 

Saat: 13.30 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. - Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




