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2. - Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, 
ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle ko
nuşması 

3. - Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'ın, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcı-
oğlü'nun şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

VIII-SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, memur emeklisi ile dul ve yetimle

rine yapılan zamma ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı ceva
bı (7/185) • • * • " 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kuruluna seçilen zevatın atandıkları
na ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi ve güven oylamasının "Özel Gündemde Yer Ala
cak İşler" kısmında yer almasına; Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmelere, Programın 
okunmasından iki tam gün geçtikten sonraki gün saat 13.00'te başlanmasına ve görüşmelerin biti
mine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; görüşmelerin tamamlanmasından bir tam gün geçtikten 
sonraki gün saat 11.00'de giivenoylamasının yapılmasına; görüşmelerde, gruplar ve Hükümet adı
na yapılacak konuşmaların birer saat, kişisel konuşmaların yirmişer dakika olmasına; programın 
okunduğu, görüşüldüğü ve güvenoylamasının yapıldığı günlerde (sunuşlar ve işaret oyuyla yapıla
cak seçimler hariç) başka konuların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Cumhurbaşkanı Süleyman DemirePin, bir heyetle birlikte, İsrail ve Filistin'e yapacağı resmî 
ziyarete, İstanbul Milletvekili Cefi Jozef Kamhi'nin de katılmasının uygun görülmüş olduğuna iliş
kin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından Bakanlar Kurulu programı okundu. 
Portekiz ile İsrail"e gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Cum

hurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Alınan karar gereğince, Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmeleri yapmak için, 10 
Mart 1996 Pazar günü saat 13.00'te toplanmak üzere, 16,30'da birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkan 

Salih Kapımız Kadir Bozkuri 
Kayseri . Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KAĞITLAR 
8 . 3 . 1 9 9 6 CUMA 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, sac ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner

gesi (7/412) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.1996) 

2. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, satılan Sümerbank mağazalarındaki personelin 
Emekli Sandığına primlerini ödemelerine karşın sağlık hizmetinden yararlandırmadıkları iddiası
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/413) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1996) 

3. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Emlak Konut A.Ş.'ne alınan personele ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/414) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1996) 

4. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi hakkında 
açılmış bulunan bir davaya ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/415) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 6.3.1996) 

5. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca çalıştırı
lan yabancı kişi, kuruluş ve firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/416) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 6.3.1996) 

6. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, deniz taşımacılığı ve navlun bedellerine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/417) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1996) 

7. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Nevşehir'e yapılan kamu yatırımlarına ve 
teşviklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/418) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1996) 

8. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetle
ri Teşvik Fonundan verilen kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/419) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6.3.1996) ' 

9. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Tofaş hisselerinin satışı ihalesine fesat karış
tırıldığı iddiasıyla ilgililer hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/420) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1996) 

10. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/421) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1996) 

11. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, avukat yanında çalışan avukatların vergi mükel
lefiyeti ile ilgili uygulamaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/422) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.3.1996) 

12. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Şırnak Güçlükonak'ta bir minübüste ölü olarak 
bulunan yurttaşlarımıza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/423) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.3.1996) 

13. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, hayvan ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/424) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1996) 

14. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın Yozgat Havaalanı projesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1996) 

15. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat Huzurevi inşaatına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1996) 

16. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat'da üniversite kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1996) 
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17. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat Doğumevinde bulunan küvezleriri Yozgat 
Devlet Hastanesine taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/428) (Başkanlı
ğa geliş tarihi; 6.3.1996) 

18. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat Sağlık Müdürlüğü lojmanlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/429) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1996) 

19. - Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, fındık fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/430) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.1996) 

20. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, sarı basın kartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/431) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.1996) 

21. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İller Bankası tarafından belediyelere sağ
lanan kredilerin şartlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/432) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.1996) 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergesi 

1. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatılacağı iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanına yönelttiği sözlü soru önergesini 7.3.1996 tarihinde geri almıştır (6/9) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 13.00 

BAŞKAN: Mustafa KALEMLİ 

KATİP ÜYELER: Salih KAPUSUZ (Kayseri), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

;— © 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Bilge'ye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. , 

"Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" vardır. 

Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okuyorum: 

IV-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Almanya 'ya gidecek olan Turizm Bakanı Işılay Saygın 'a, dönüşüne kadar, Ulaştırma Ba

kanı Ömer Barutçu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/45) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

7 Mart 1996 

, ITB Fuarına katılmak üzere, 8 Mart 1996 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı 
Işılay Saygm'jn dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun vekâ
let etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirci 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçmeden ön
ce -dinleyiciler de, lütfen, beni dikkatle dinlesinler- İçtüzüğün 145 inci maddesini okuyarak, hatır--
latmak istiyorum: . 

"Madde 145.- Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet 
içinde oturmak zorundadırlar. . ' 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle 
kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen dışarı çı
karılırlar." 

Görevlilerin de tekrar dikkatini çekiyorum. 
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Başbakan Sayın Ahmet Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun Programı üze
rindeki görüşmelere başlayacağız; ancak, bu konuda verilmiş bir Danışma Kurulu önerisi vardır; 
okutup, oylarınıza sunacağım. 

V.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Hükümet Programı üzerinde, gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalarda sürele
rin birden fazla konuşmacı tarafından kullanılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 6 ' Tarih: 10.3.1996 

10 Mart 1996 Pazar günü (bugün) yapılacak olan Hükümet Programı üzerindeki görüşmeler
de, gruplar ve Hükümetin konuşma sürelerini iki konuşmacıya kuUandırabilmeleri hususunun Ge
nel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Mustâfa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Şevket Kazan Saffet Arıkan Bedük 
RP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 

M.Cumhur Ersümer H. Hüsamettin Özkan 
. ANAP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili 

Nihat Matkap 
CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•VI. -HÜKÜMET PROGRAMI 
1. - Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına ge

çiyoruz. 
Görüşmelerde, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına -isterlerse- iki

şer sayın üye ile şahısları adına iki sayın üyeye, Hükümet adına da, Başbakan veya bir bakana söz 
vereceğim. 

Şimdi, program üzerinde, grupları ve şahısları adına söz alan sayın milletvekillerini sırasıyla 
arz ediyorum: -

Demokratik Şol Parti Grubu adına Sayın Bülent Ecevit. (DSP sıralarından alkışlar) 
Refah Partisi Grubu adma Sayın Abdüllatif Şener ve Sayın Aydın Menderes. (RP sıralarından 

alkışlar) 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yılmaz Karakoyunlu ve Sayın Ahat Andican. (ANAP sı

ralarından alkışlar) 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Deniz Baykal. (CHP sıralarından alkışlar) 
Doğru Yol Partisi Grubu adına da Sayın Saffet Arıkan Bedük ve Sayın Aykon Doğan. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
Şahısları adına -geçen birleşimde de arz etmiştim., bir kere daha tekrar ediyorum- Sayın Ke-

malettin Göktaş, Sayın Recep Kırış; bulunmadıkları takdirde, sırasıyla, Sayın Mustafa Köylü, Sa-
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yın Şevki Yılmaz, Sayın Necmettin Aydın, Sayın Mehmet Elkatmış, Sayın Ahmet Cemil Tunç, Sa
yın Turhan Alçelik, Sayın Musa Uzunkaya, Sayın Ahmet Demircan, Sayın Hanefi Çelik, Sayın Er-
sönmez Yarbay, Sayın Mustafa Kul söz talebinde bulunmuşlardır. 

Değerli milletvekilleri, Refah Partisi Grup Başkanı Sayın Şevket Kazan'ın, bir tezkereyle Baş
kanlığa müracaatı Vardır. Sayın Kazan, bu tezkeresinde, 4 ayrı bölüm halinde, bu programın görü
şülmesine dair itirazlarını belirtmişlerdir. 

Birinci itirazları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, 1963 yılından bugüne ka
dar, hükümet programlarının hiçbirisinin okunuşunun bakanlar kurulu listesinin okunduğu güne te
sadüf etmediğidir. 

İkinci itirazları, Bakanlar Kurulu Programının okunması, İçtüzük hükümlerine aykırıdır. 

Üçüncü itirazları, programın, muhtevası itibariyle, kurulan bu Hükümetin Programı olamaya
cağıdır. 

Dördüncü itirazları, Anayasanın 110 ve 112 nci maddelerine aykırılık iddiasıdır. 

Değerli milletvekilleri, Başkan olarak, bu iddiaları tetkik ettim; cevaben arz ediyorum: 

Bundan önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, 31.10.1995 tarihli 19 uncu, 
10.10.1995 tarihli 5 inci ve 30.6.1991 tarihli 129 uncu Birleşimlerinde, bakanlar kurulu listelerinin 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasını müteakip, bakanlar kurulu programları aynı birleşimde okun
muştur... (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Müsaade edin, bitireyim efendim, kanaatlerinizi ondan sonra izhar edersiniz. 

İkincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun aynı birleşimlerinde okunan Danış
ma Kurulu önerilerine bakıldığında, sadece programların görüşülmesi ve güvenoylamalarının özel 
gündemde yer alması oylanmış ve kabul edilmiştir; zira, bir konunun özel gündeme alınmasındaki 
amaç, ona öncelik kazandırmaktır. Başkanlık, bu amaca uygun olarak bunu "Sunuşlar" kısmında 
yerine getirmiş, böylece önceliğe hız kazandırmıştır. 

Üçüncü nokta, Başbakan Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, kendisi tarafından kurulan hükümetin 
programını, bir metin halinde, yazılı olarak Başkanlığa sunmuştur. Başbakanlık, bu metni ve Baş
bakanın sunduğu bu programı geçerli kabul etmektedir. 

Dördüncü nokta, Anayasanın 110 ve 112 nci maddelerine aykırılık iddiaları ise sübjektif bir 
değerlendirmedir. 

Bu mülahazalar çerçevesinde, Başkanlığın tutumunda herhangi bir usulsüzlük yoktur. 

Yüce Meclisin bilgisine arz ederim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 

Zatı âliniz, benim üç sayfadan ibaret olan maruzatımı, içerisinden seçtiğiniz bazı cümlelerle 
ifade ettiniz. Zatı âlinizden istirhamım şudur: Bu, fevkalade tarihî bir vesikadır; okunarak zapta 
geçsin ki, Genel Kurul, bu itirazda ne kadar haklı hususlara dayanıldığını görsün -zatı âlinizin seç
tiği cümlelere dayanarak değil- buna muttali olsun; ondan sonra da, sizin verdiğiniz cevapların bu 
layihaya karşı ne kadar yeterli olup olmadığını lütfen tetkik etsin. (RP sıralarından alkışlar) 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Daha ilk günden başladınız!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bakın, bir misal olarak arz ediyorum; geçenki oturumda oyla

dığınız Danışma Kurulu önerisi, sadece programın görüşülmesine ve sadece güvenoyuna miinha-
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sırdır. İçtüzüğün 104 üncü maddesinin öngördüğü "hükümet programının okunması" ifadesi, Da
nışma Kurulunda yoktu; dolayısıyla, siz, Danışma Kurulunda olmayan bir işlemi, geçen celse mu
ameleye koydunuz. Bu, sadece benim itirazımın bir tek haklı nedenidir, ayaküstü bu kadar ifade 
edebiliyorum. Ya, 64 üncü maddeye göre, müsaade buyurun -çünkü, ben, bu önergeyle, müzaka-
renin geri bırakılacağı veya sonraya bırakılacağı konusunda, İçtüzük hükmüne dayanarak söz isti
yorum- İçtüzüğün tanıdığı süre içerisinde maruzatımı Genel Kurula arz edeyim veyahut da lütfen, 
bu yazılı maruzatımı Genel Kurulun ıttılaına sunun. Aksi halde, sizin seçtiğiniz cümlelerle Genel 
Kurula verilen bu bilgi, yeterli değildir ve bir bakıma da, zatı âlinizin, riyasette bulunduğunuz, ger
çekten önemli şu günde, tutumu açısından münakaşa konusudur. 

Arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kazan. 

Sayın Kazan, benim seçtiğim cümleler, sizin, tezkerenizde bizzat kullandığınız cümlelerdir, 
kendi tercihim yoktur. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) - Hayır, hayır... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Efendim, lütfen okuyun... 

BAŞKAN - Efendim, ben sizi dinledim. (RP sıralarından "Okuyun" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, usullerimiz var -yeni gelen arkadaşlarımız için söylüyorum- o usullere, 
lütfen, uymaya başlayalım... / ' v' • 

Bakınız, ben, Sayın Grup Başkanvekilini hiç itirazsız dinledim. Şimdi, karşı mütalaamı arz 
ediyorum. (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve gürültüler) , 

Karşı mütalaamı arz ediyorum... (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) Öyle, sıra kapak
larına falan vurmakla olmaz bu iş! Lütfen! Önce dinleyeceğiz ve konuşarak anlaşacağız. 

(Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin anlaşılamayan,bir müdahalesi) 

BAŞKAN - Siz de çok tecrübelisiniz, eski milletvekilisiniz... Lütfen... Biraz heyecanınıza hâ
kim olun efendim. 

Sayın Kazan, tekraren ifadeyle söylüyorum. O seçtiğim itiraz cümleleri, sizin yazılı müraca-
atınızdaki itiraz cümlelerinin aynısıdır; artı, benim eksik bıraktığım bir husus varsa, siz, şu anda, 
size tanıdığım imkân içerisinde, zaten onu yerine getirdiniz. 

Başkanlığın tutumunda bir usulsüzlük yoktur; görüşmelere başlıyoruz... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, 64 üncü maddeye göre söz istiyorum. 
BAŞKAN-Söz vermedim efendim! 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Vermeye mecbursunuz!.. 
BAŞKAN - Vermedim efendim! Lütfen... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre ... 
BAŞKAN - Vermedim efendim! Buyurun... Lütfen... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan!.. Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - İstirham ediyorum Sayın Kazan... Lütfen:.. Buyurun efendim... 
BAŞKAN - Görüşmelere başlıyoruz. 

Biraz önce arz ettiğim sıra içerisinde ilk söz Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Bülent 
Ecevit'in. 
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Buyurun efendim. (DSP, DYP ve ANAP şıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA BÜLENT ECEVİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Demokratik Sol Parti adına konuşmama başlarken, Sayın Mesut Yılmaz Başkanlığında yeni kurul
muş olan Cumhuriyet Hükümetine, memlekete yapacağı hayırlı hizmetlerde başarılar diliyorum. 
(DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Geçen aralık ayında yapılan genel seçimlerden sonra, Türkiye, bir hükümet kurma zorluğu ya
şamıştır. Bu arada, alışık olmadığımız hükümet modellerine, artık, alışmamız gerektiği de ortaya 
çıkmıştır. (RP sıralarından "Sayenizde" sesleri) 

BAŞKAN - Siz devam edin Sayın Genel Başkan; ben, gerekli müdahaleleri.yapacağım arka
daşlarıma. • 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Kurulan Hükümet, hem bir koalisyon hükümetidir hem bir 
azınlık hükümetidir hem de başbakanlığın dönüşümlü olacağı bir hükümettir. 

Son seçimlerden sonra, oyların böylesine dağılmış olmasını, ülkemizde yadırgayanlar olduğu
nu biliyorum. Bunun, demokrasiyi güçleştireceğini; bunun, demokrasinin yerine oturamamış olma
sından kaynaklanan bir sonuç olduğunu düşünenler de vardır; oysa, demokrasileri en iyi işleyen, 
gelişmeleri en sağlıklı ülkelerin başında İskandinav ülkeleri gelir ve İskandinav ülkelerinde, genel
likle, her seçimden sonra, bizim sori seçimlerle birlikte karşılaştığımıza benzer tablolar ortaya çı
kar; bazen azınlık hükümetleri bazen koalisyon hükümetleri bazen de azınlıkta koalisyon hükümet
leri kurulur ve bundan dolayı da hiçbir sıkıntı çekilmez. Tabiî, böyle bir hükümetin işleyişinde ba
zı zorlukların olması doğaldır; ama, o zorlukların yanı sıra, bu tür hükümet modellerinin büyük ya
rarları da olabilir. Bir kere, her şeyden önce, böyle bir hükümet kolay kolay partizanlık yapamaz; 
çünkü, Büyük'Millet Meclisi çoğunluğunun gözleri ve denetimi her zaman üzerinde olacaktır. 

Yine, böyle bir hükümet, kolay kolay keyfî yönetim uygulayamaz; hükümet dışında bulunan 
Büyük Millet Meclisindeki partilerle sürekli uyum, sürekli uzlaşma arayışına girmek gereğini du
yar; hatta, Meclis dışındaki toplum kesimleriyle uzlaşma arayışları gereğini duyar. Bu uzlaşma zo
runluluğunun, uzlaşma kültürünün, bu hükümet modeliyle birlikte daha da çok gelişeceğine inanı
yorum. Nitekim, bunun ilk örneği, daha hükümetin programı Sayın Başbakan tarafından okunur
ken görülmüştür. Gerek bizim gerek sendika çevrelerinin ve başka çevrelerin, sosyal güvenlik hiz
metlerinin tümüyle özel sektöre bırakılması yolunda, Hükümet Protokolünde, Koalisyon Protoko
lünde ve Hükümet Programının yazılı metninde yer alan hükmü, Sayın Başbakan, Hükümet adına 
Programdan çıkardığını ifade etmiştir. 

Bü, şimdiden, ülkemizde, geçmişte görmediğimiz ölçüde bir uzlaşma ortamının oluşmaya baş
ladığını gösteren sevindirici bir işarettir. Böylelikle, hem toplumda büyük tepkiler yaratacak hem 
de Anayasaya açıkça aykırı bir hükmün Hükümet Programında yer alması önlenmiş olmaktadır. 

Her ne kadar, basınımız teknik bakımdan çok renkliyse de, bazı yazarlarımız, hâlâ, olayları si-
yah-beyaz görüyorlar. O arada, sosyal güyenlik sisteminin özel sektöre devrine karşı çıktığımız 
için, bugünkü sosyal güvenlik sistemini yararlı bulduğumuzu sanıyorlar. Oysa, bugünkü sosyal gü
venlik sisteminin ne kadar sakıncalarla dolu olduğu, yükümlülere de devlete de ne kadar büyük 
yükler getirdiği ortadadır; ama, bunun alternatifi, sosyal güvenliği özel sektöre devretmek değil, 
sosyal güvenlik sistemini güvenilir biçimde işler hale getirmektir; Hükümetin buna özen göstere
ceğine inanıyorum'. * 

Yine, böyle bir hükümet modeli, yasama çalışmalarında hükümetin çok dikkatli davranmasını 
gerektirir. 
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Bu nedenlerle, bu tür hükümet modellerinden kaygı duyulmaması, bunları içimize sindirme
mizin gerekli olduğu konularını bir kere daha belirtmek isterim. 

Bu tür hükümet modellerini yadırgayanlar olduğu gibi, bizim, bu Hükümete karşı tavrımızı da 
yadırgayanlar var. Biz, Hükümetin dışında kalmayı tercih ettik; ancak, Hükümete çekinser oy kul
lanmak suretiyle güvenoyu alabilme olanağını sağladık, buna yardımcı olmak istedik. Bunu yadır
gayanlar olduğunu biliyorum. Oysa, bizim bundan iki amacımız vardı: Birincisi, Türkiye'nin içe
ride ve dışarıda, özellikle de dışarıda çok ağır sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, uzun 
bir hükümet arayışına, bunalıma dönüşebilecek bir hükümet arayışına tahammülü olmadığını dü
şünüyorduk; onun için, bir an önce bir hükümet kurulmasına, ülke bakımından çok sakıncalı olma
yacak bir hükümöt kurulmasına yardımcı olmayı bir görev saydık. Bir amacımız buydu; yani, hü
kümet kurulmasını kolaylaştırmaktı. Bir amacımız da, Refah Partili bir hükümete Türkiye'nin 
muhtaç kalmasını önlemekti. (DSP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar; RP sıralarından sıralara 
vurmalar, gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Nasıl demokratsın sen! Ne demokrasisi!.. Demokrasi kim, sen 
kim!.. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Demokrasi bu mu?!. 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Millet iradesine saygıyı öğrenin... Bu kürsüde konuşma
ya hakkınız yok. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Böyle konuşulmaz... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Bunun... (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın hatip, bir dakikanızı rica edeceğim efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Seçimlerde... 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, bir dakika... Bir dakika efendim... (RP sıralarından gürül
tüler) 

Bir dakikanızı rica ediyorum... (RP sıralarından gürültüler) 
Efendim, bir dakikanızı rica ediyorum... (RP sıralarından gürültüler) 

Efendim, bir dakikanızı rica ediyorum; söyleyeceğim şeyi dinlemediniz... (RP sıralarından gü
rültüler) 

Değerli milletvekilleri, bir dakikanızı rica ediyorum. Şimdi, bugün, 24 Aralık seçimlerinden 
sonra teşekkül etmiş Meclisimizde en önemli müzakereyi yapıyoruz. (RP sıralarından gürültüler) 
Bir dakika efendim... Lütfen efendim... İstirham ediyorum... (RP sıralarından gürültüler) Bir daki
ka efendim... . 

Şimdi, sayın hatiplerin konuşmaları üzerine, değerli milletvekilleri, beğenilerini ve tenkitleri
ni belirtebilirler; bunlar, bütün parlamentolarda usuldendir. (RP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim... Müsaade buyurun, söyleyeceğimi bir dinleyin, ondan sonra... (RP sıra
larından gürültüler) 

Ben, sayın hatiplerden, bu beğeni ve tenkitlere çok fazla saha yaratacak cümlelerden kaçınma
larını özetle rica ediyorum. 

Ayrıca, sayın milletvekillerinin beğeni ve tenkitlerini, gruplarının sözcülerine bırakmalarını ri
ca ediyorum. 

Buyurun, devam edin efendim. (RP sıralarından gürültüler) 
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BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bizim... (RP sıralarından "sözünü geri al" sesleri) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - O lafı geri al!.. 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Refah Partili... (RP sıralarından "sözünü geri al" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Ecevit, siz devam edin efendim. (RP sıralarından gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Bizim, Refah Partili bir hükümeti sakıncalı görüşümüz, laik 
ve demokratik cumhuriyete bağlılığımızdan kaynaklanmaktadır. (DSP sıralarından ayakta alkışlar, 
DYP ve ANAP sıralarından alkışlar, RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Bu kaygımızda ne kadar haklı olduğumuza -tabiî, kendi görüşümüze göre- bir somut örnek 
vermek isterim. Daha yeni... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - "Ecevit istemezse olmaz" diye bir şey yok. 

BAŞKAN - Sayın Divan Üyesi, siz oturun efendim... Siz, herkesi sakinleştireceksiniz Sayın 
Baş. Zaten, sayın hatip "benim görüşüme göre" diye başladı. (RP sıralarından gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Yeni kutladığımız kadın haklan yıldönümünün anımsattığı 
bir kanıtı vermek isterim: Refah Partisi, son milletvekili seçimlerine girerken, tek bir hanım üyesi
nin adaylık başvurusunu işleme koymamıştır. (RP sıralarından "Sana ne" sesleri) Ama, Sayın Er-
bakan'ın örnek gösterdiği İran'da bile, geçen gün yapılan seçimlerde, 178 hanım, milletvekilliğine 
adaylığını koymuştur. Bizim gönlümüz... (RP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Türkiyesi, dünyada, kadın haklarına, kadın-erkek eşitliğine 
öncülük etmiş ülkelerden birisidir. Böyle bir ülkede, kadınlara milletvekilliği adaylığını bile çok 
gören, tanımayan, onları ikinci sınıf vatandaş gibi gören; yani, milletin yarısını ikinci sınıf vatan
daş gibi gören bir partinin Hükümette yer almamasını temenni etmek, bizim hakkımızdır. (DSP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP ve DYP sıralarından alkışlar; RP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ne alakası var! 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz.. (RP sıralarından "Programa gel, 
Programa; Program üzerinde konuş" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Ecevit, siz devam edin efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Sayın milletvekilleri, biz, güven oylamasında çekinser oy 

kullanmakla, Hükümetin uygulamalarına, icraatına destek sözü vermiş değiliz; biz, sadece, hükü
met kurulmasını kolaylaştırdık. (RP sıralarından "Ortaksınız" sesleri) Kurulan Hükümetin elbette 
başarılı olmasını diliyoruz; fakat, bu Hükümete, bizim, parti .olarak, herhangi bir borcumuz ve ba
ğımlılığımız yoktur. Bazı kimseler, o halde, neden Hükümete üçüncü ortak olarak girmediniz di
yorlar. 

Eğer, yeteri kadar ağırlıklı olamayacağımız, etkili olamayacağımız bir hükümete girseydik, 
daha karşılacağımız ilk anlaşmazlıkta hükümet dağılabilirdi ve çok daha ağır bir hükümet bunalı-' 
mıyla karşı karşıya kalınabilirdi. (RP sıralarından gürültüler) 

Biz, muhalefet görevimizi, hiçbir etki altında kalmaksızın, hiçbir komplekse de kapılmaksızın, 
sorumlu, kararlı ve yapıcı bir şekilde yerine getireceğiz. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Baştan ayağa komplekssin sen! 
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BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Hiçbir komplekse kapılmaksızın derken, Hükümetten gelen 
bir yasa önerisi, bizim siyaset anlayışımıza, bizim programımıza, bizim görüşlerimize uygunsa, "bu 
Hükümetten geliyor" diye desteklememezlik etmeyeceğiz. Aynı şekilde, olabilir ki, zayıf bir ihti
mal de olsa, Refah Partisinden gelecek bir öneriyi de uygun karşılayabiliriz, Cumhuriyet Halk Par
tisinden gelecek bir öneriyi de uygun karşılayabiliriz. Bu öneri, falandan geliyor, filandan geliyor 
diye bjr'komplekse kapılmaksızın, aklımızın gösterdiği yolda, kendi inandığımız doğrultuda, mu
halefet görevimizi, yapıcı bir şekilde yerine getireceğiz. (RP sıralarından gürültüler) 

Bizim sorumluluğumuz, hükümete değil, memleketedir. (DSP sıralarından "Bravo", sesleri, al
kışlar) < 

Bizim, bu konumumuzla, belki, Türk siyasal yaşamına bir olumlu katkımız da, merkez sağı, 
merkez sola biraz yaklaştırmak olabilir. Sosyal devlet de başka türlü gerçekleştirilemez. Sosyal 
devleti gerçek anlamda yaşama geçirebilıniş olan ülkelerde, merkez sol ile merkez sağın arasında 
uçurumlar yoktur. Bizim de, bugünkü konumumuzla yapacağımız muhalefet işlevi, umarım ki, 
Türkiye'de de böyle bir yakınlaşmayı sağlayacaktır. (RP sıralarından gürültüler) 

Tabiî, hükümetin, sadece Meclisteki muhalefet partileriyle uzlaşmaya çalışması yetmez; sade
ce Meclis dışındaki toplum kesimleriyle de uzlaşmaya çalışması yetmez; aynı zamanda, kendi içe
risinde de uzlaşma araması, kendi içerisinde de uyum araması gerekir. Bu konuda da, hükümetin, 
şimdiden, bazı iyi niyetli eğilimleri ortaya çıkmış bulunuyor, hatta, hükümet içinde uyum sağlamak 
bakımından, daha hükümet kurulmadan önce, koalisyon ortakları, şimdiden, ölçüyü biraz kaçırmış 
bulunuyorlar. 

Koalisyonun işleyişine ilişkin protokol bölümünün 5 inci maddesinde aynen şöyle deniliyor: 
"Hükümet ortaklığının devamı süresince, her iki parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etmeyi kabul ve taahhüt ederler. " (RP sıralarından 
"Sen edersin" sesi) Böyle bir taahhüde yetkileri yoktur. (DSP sıralarından alkışlar) 

HASAN HÜSEYİN CEYLAN (Ankara) - Hani demokrasi! 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Bu hüküm Anayasaya aykırıdır; çünkü, Anayasaya göre, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı için ve Cumhurbaşkanı için oylamalarla ilgili parti kararı alı
namaz. Bu, Anayasaya göre yasaktır. Ayrıca, parti kararı, Anayasa çiğnenerek alınsa bile, uygula
namaz; çünkü, Anayasa ve İçtüzüğe göre, Cumhurbaşkanı seçimi de, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı seçimi de gizli oyla yapılır. 

Anayasa, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı seçimini özellikle zorlaştırmıştır; şu veya bu par
tinin etkisinde kalmasın, iktidar çoğunluğunun etkisinde kalmasın diye zorlaştırmıştır. Onun için, 
Anayasaya açıkça aykırı olan bu hükmün, protokolden çıkarılmasını veya protokole sehven, yan
lışlıkla girmiş olmasını temenni ediyorum. 

Bu Hükümetin ne kadar ömrü olacağını ben bilemem; Hükümet, kendi ömrünü kendi biçecek
tir; ancak, her olasılığa karşı, Türkiye'nin, şimdiden -temenni etmiyorum ama- yeni bir erken seçi
me de hazırlıklı olması gerekir; çünkü, her an, öyle bir olasılık karşımıza çıkabilir. Bizim temenni
miz odur ki, yine, bir erken seçim zorunluluğu ortaya çıkarsa, geçen aralık ayında olduğu gibi, alt
yapısı tamamlanmamış, Anayasaya açıkça aykırı bir seçim olmamalıdır bu. Onun için de, geçen 
yaz Büyük Millet Meclisinin Anayasada yaptığı bu değişiklikleri -ki, bu değişikliklerin büyük bö
lümü, seçme, seçilme ve katılım hakkıyla ilgilidir- yaşama aktaracak uyum yasaları çıkarılmadan 
seçime gidilmiştir; yani, gençlerin hakları kullanılabilir hale gelmeden, gençlerin siyasal katılımla
rı önündeki engeller kaldırılmadan, yurtdışındaki yurttaşlarımızın seçme hakkı tanınmadan, altya-
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pisi eksik, Anayasaya aykırı bir seçime gidilmiştir. Ayrıca, 1990'dan beri nüfus sayımı yapılmadı
ğı ve onun yerini alabilecek bir düzenleme de getirilmediği için, yoğun göçlerin yer aldığı bu dö
nemde, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı doğru olarak saptanamamış, orada da büyük haksızlık
lar yapılmıştır. 

Oriun için, benim, yalnız Hükümetten değil, Büyük Millet Meclisinden dileğim; bir an önce, 
bu, Anayasaya uyum yasalarının çıkarılması, nüfus sayımı bakımından veya onun yerini alabilecek 
bir düzenleme bakımından gerekenlerin yapılması ve Türkiye'nin, yeniden, Anayasaya aykırı, alt
yapısız, haksız bir seçimle karşılaşmamasıdır. 

Koalisyon Protokolünde ve Hükümet Programında, öncelikli yasaların, ivedilikle çıkarılması 
gerekli görülen yasaların adları belirtilmiştir; fakat, ne hikmetse, Anayasaya uyum yasaları unutul
muştur. Oysa, Anayasaya saygılı bir hükümetin, öncelikle, Anayasaya uyum çalışmalarının Mec
listen geçirileceğini kabul etmiş olması gerekirdi. Bunun da bir unutkanlıktan ibaret olduğunu; 
ama, biraz bağışlanması zor bir unutkanlıktan ibaret olduğunu belirtmek istiyorum. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Hükümet Protokolüne aldırsaydınız ya; nasıl olsa ortaksınız!.. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Böyle bir hükümetin başarılı olabilmesi için, dediğim gibi, 
yalnız Büyük Millet Meclisiyle değil, başlıca toplum kesimleriyle de uzlaşma arayışı içinde olma
sı gereklidir. Nitekim, Hükümet de bu gereksinmeyi idrak etmiş ki, gerek protokolde gerek prog
ramda, Ekonomik ve Sosyal Konsey için bir yasa çıkaracağına yer verilmiştir. Bundan önceki Hü
kümetin Başbakanı Sayın Çiller de hatırlarlar; ben, kendilerine defalarca bunu hatırlatmıştım: 
"Kurduğunuz hükümetin programında yer aldığı halde, bu konseyi bir türlü işletmediniz; oysa, iş-
letseydiniz, ekonomik ve sosya\ sorunlara, toplumun daha kolaylıkla içine sindirebileceği çözüm
ler getirilebilirdi" demiştim. Şimdi Hükümet Programında buna yer verilmesini memnunlukla kar
şılıyorum; ancak, bunun,için, kanımca, bir yasa çıkarmaya gerek yoktur; hatta, Bakanlar Kurulu ka
rarnamesi çıkarmaya bile gerek yoktur; isterse, Hükümet, bugün, kararını verir ve .yarın, öyle bir 
konseyi, o konseye katılacak toplum kesimleriyle de anlaşarak kurabilir ve işlerlik kazandırabilir. 
Bu konuda, Hükümetin gereken ilgiyi göstereceğini umuyorum. Tabiî, yalnız işçilerle değil, yalnız 
işverenlerle de değil, aynı zamanda, çiftçilerle, köylülerle ve kamu görevlileri ve onların kuruluş
larıyla da, öğretmenlerin kuruluşlarıyla da bir araya gelerek, böyle bir konseyin bir an önce kurul
masında gerek var. 

Dün, Ankara'nın ortasında, seslerini ,başka türlü duyurma olanağı bulamayan öğretmenlerin ne 
kadar feci bir davranışla karşılaştıklarını gördük; eminim ki, Sayın Hükümet üyeleri de buna üzül
müşlerdir. Ayrıca, bu gibi olaylarla, gençler de sorunlarının çözümlerini artık sokaklarda arar du
ruma gelmişlerdir. Onun için, bir an önce, böyle bir konseyin, sadece bir danışma organı olarak de
ğil, ekonomik ve sosyal politikaları hükümetle birlikte oluşturacak bir kurul olarak yaşama geçiril
mesini diliyorum. 

Hükümet Programında, nelerin yapılacağı, nelerin hedeflendiği ayrıntılarıyla belirtilmiş -çok 
güzel hedefler de var- ama, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı* yapılması vaat edilen hususların nasıl 
gerçekleştirileceği konusuna pek yer verilmemiş ve biraz da hayalci davranılmış. Bu hayalciliğin 
ilginç bir örneğini, özellikle Koalisyon Protokolünde gördük; orada, bütçe kanunundan önce çıka
rılması gereken, yani şu birkaç hafta içerisinde çıkarılması gereken kanun tasarıları sayılıyordu. Bi
rincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü -onbeş yıldır değiştirememişiz- bütçe çıkmadan de
ğiştirilecek metinler arasında yer alıyor. Onun dışında, Özel Tüketim Vergisi Yasası, Telekom Ya
sası, Sosyal Sigortalar ve Bağ-Kur Yasası, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Yasası, Bankalar', 
Sermaye Piyasası ve Sigorta Kanunu, Gümrük Kanunu ve Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu, 
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Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kurulması Hakkında Kanun... Bir yandan, önümüzdeki birkaç haf
ta içerisinde bütçe çıkacak, bir yandan, Plan ve Bütçe Komisyonu, İçtüzük dışında, bütün bu yasa
ları görüşecek, karara bağlayacak, Meclise sunacak; bu, olanaksız tabiî. Biz bu konudaki uyarıları
mızı kamuoyu önünde yaptık; belki onun etkisiyle, belki de kendileri de farkına vardıkları için, çok 
şiikür, Hükümet Programında, bunları, bütçeden önce çıkarılmasi gereken kanunlardan ayrı tut
muşlar ve ivedilikle çıkarılması gereken kanunlar olarak belirtmişler. 

Programda, uzun zamandır bütün partilerin paylaştığı bir gereksinme üzerinde duruluyor; o da, 
devletin yeniden yapılandırılması. Özellikle 1980'li yıllardan beri Türkiye'de işbaşına gelen bütün 
hükümetler, devletin küçültülmesi, yönetimde merkeziyetçiliğin giderilmesi konusunu, âdeta birer 
slogan haline getirerek hep yinelemişlerdir; fakat, henüz bu yönde bir adım atılmadığı gibi, devlet, 
küçülmek şöyle dursun, büsbütün büyümüştür; merkeziyetçilik, azalmak şöyle dursun, tek partili 
hükümet dönemindekinden bile çok daha ileri ölçülere varmıştır. 

Devletin son yıllarda ne kadar büyüdüğünü görebilmek için, Ankara'nın ufkuna bakmak, o uf
ku delen büyük gökdelenlere bakmak yeterlidir; bunların hemen hemen hepsi, devlet binalarıdır; 
yani, devlet küçüldükçe, ne hikmetse, devletin yapıları büyüyor. 

Öte yandan, Meclis de, Bakanlar Kurulu da devre dışı bırakılmıştır. Örneğin, geçen yıl mart 
ayında, bildiğiniz gibi, çok büyük bir sınır ötesi harekât yapıldı. Bu, çok önemli bir karardı. Gerçi, 
Meclisten onay alınması gerekmiyordu; ama, böylesine önemli bir kararın, öncelikle Bakanlar Ku
rulunda görüşülmüş olması gerekirdi; fakat, Dışişleri Bakanının bile son dakikada haberi olduğu
nu, kendi açıklamalarından öğreniyoruz. 

Gümrük birliği, Türk ekonomisini ve sosyal yaşamını, hatta, siyasal yaşamını çok yakından il
gilendirecek bir konu. Gümrük birliği de Meclise getirilmemiştir; Hükümette bile enine boyuna ta
rtışıldığından ciddî kuşkum vardır; çünkü, bundan önceki dönemde, zaten, Hükümet, bildiğiniz gi
bi, ancak iki ayda, üç ayda bir, bazı olayların zorlamasıyla toplanıyordu.. 

Bakanlar Kurulunun işlevi azalmış, ama, hacmi büyümüştür, sayısı artmıştır. 1974 yılında, 
Türkiye'de, sadece 24 bakanlık vardı -şuradaki, Bakanlar Kuruluna ayrılmış olan sıralarda da, sa
dece 22 koltuk var- 20'lerin pek üstüne çıkması tasavvur bile edilmiyordu; oysa, şimdi, Başbakan 
dışında 33 bakan var. 1974'te, Başbakan Yardımcısı dahil, 4'Devlet Bakanı vardı; şimdi, 15 Dev
let Bakanı var. Hizmet gereği olarak değil, parti içi ve koalisyon içi denge hesapları dolayısıyla, 
Bakanlar Kurulu, büyüdükçe büyümekte ve büyüdükçe de, bir yetki kargaşası ve uyum zorluğu or
taya çıkmaktadır; ayrıca, kadro israfı, para israfı ve bir yetki kargaşası ortaya çıkmaktadır. Bu ka
dar geniş bir heyetle, Bakanlar Kurulu toplantılarından verimli sonuç alabilmek de çok zordur. Za
ten, belki de o yüzden, bundan önceki dönemde, Bakanlar Kurulu, ancak, iki ayda, üç ayda bir top
lanır duruma gelmişti. 

Bu arada, yetkiler, en koyu merkeziyetçi yönetimlerde bile görülmedik ölçüde başbakanda 
toplanmıştır. Başbakana doğrudan bağlı kurum ve kurulların sayısı 64'tür; yani, 64 kurum ve ku
rul, doğrudan doğruya başbakana bağlı. Devlet bakanları arasında bunlardan birkısmı bölüşülse de, 
sorumluluk başbakandadır. 

Ayrıca, bu 64 kurum ve kurulun dışında, Başbakanlık merkez örgütünde 37 birim vardır. Bun
lardan birkısmının merkez örgütünde olması doğaldır; ama, bazılarının Başbakanlık merkez örgü
tünde yeri nedir; bunu anlamak çok güç. Örneğin, Deniz ve Kıyı Kirliliği Müşavirliği, Yurtdışı Mü
teahhitlik Hizmetleri Başmüşavirliği gibi konular bile, Başbakanlığın merkez örgütü içerisine alın
mıştır. 
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Bunların dışında, 8 önemli projenin eşgüdümü başbakandadır. 

Ayrıca, 10 konu doğrudan doğruya başbakanın sorumluluğundadır. Bunlar arasında, şehirleş
me ve şehircilik sorunları, Ahıska Türkleriyle ilgili işler gibi konular da yer almaktadır. 

Tabiî, bu konu enflasyonu ve bakan enflasyonuyla birlikte, Türkiye'de, Ankara'da, bir, müşa
virler ve başmüşavirler ordusu da ortaya çıkmıştır. Bu arada, Başbakanlıkta o kadar çok yetki top
lanmıştır ki, neticede, Başbakanlık, âdeta devletin yerini alır duruma gelmiştir; belki de bu izleni
min etkisiyle -Sayın Çiller kusuruma bakmasın- bir Başbakanlık forsu, Cumhurbaşkanlığı forsunun 
karşısına dikilmiştir; hiçbir ülkede böyle bir uygulama yoktur. (DSP ve ANAP sıralarından alkış
lar) Sayın Mesut Yılmaz'ın bu uygulamaya son vereceğini öğrenmekten mutluluk duyuyoruz. 

Bakanlar Kuruluna, haddim olmadan, bir tavsiyem de şu: Dünyada ve ülkemizde sorunlar çok 
yoğunlaştı; uzmanlık gerektirir, sürekli izleme gerektirir duruma geldi. Oysa son yıllarda -yalnız 
geçen Hükümet döneminde değil, ondan önceki bazı hükümetler döneminde de- ne görüyoruz; ge
rek başbakanlar gerek bakanlar, sürekli olarak, tören tören, şölen şölen koşuşuyorlar; ne zaman 
okumaya vakit bulabilirler; ne zaman düşünmeye vakit bulabilirler; ne zaman o sayısız müşavirle
rine, başmüşavirlerine danışma vaktini bulabilirler, bunu anlayabilmiş değilim. Oysa, bazı temel at
ma törenleri, bazı açılış törenleri, valilerimize, müsteşarlarımıza, genel müdürlerimize, kaymakam
larımıza, pekâlâ bırakılabilir. Örneğin, bir belde belediye binasının açılışına bir başbakanın veya 
bakanın gitmesi, herhalde zorunlu değildir. Çağımızda zaman, çok tasarruflu ve verimli kullanıl
ması gereken hale gelmiştir. 0 bakımdan, yeni Hükümetin, bu zaman israfını da önleyeceğini uma
rım. 

Yine son yılların bir sloganı, ekonomide istikrardı; fakat, yönetimde istikrar olmadan, ekono
mide istikrarın sağlanamayacağı görülmüştür. Yetkilerin hem böylesine dağıldığı hem de böylesi
ne Başbakanlıkta toplandığı bir ülkede, yönetim istikrarını da ekonomik istikrarı da sağlamak ko
lay değildir. 

Öte yandan, şimdi içine girdiğimiz siyasal süreçte, yani, sık sık hükümet değişikliklerinin bel
ki olabileceği, azınlık hükümetlerinin, koalisyon hükümetlerinin işbaşına gelebileceği bir ortamda, 
istikrar, ancak kamu yönetiminde sağlanır. Hükümetler değişse de, kamu yönetiminde büyük dal
galanmalar olmaması gerekir. Biliyorsunuz, ben, hep İskandinav ülkelerini örnek veririm. İskandi
nav ülkelerinin başarılarının başta gelen sırlarından biri, iktidar değişikliklerinin, kamu yönetimini 
ve temel devlet politikalarını etkilememesidir. 

Bu konuda, bizim, İskandinav ülkelerine de bakmamıza gerek yoktur; Türk devlet yönetimi 
içinde iki önemli kurum vardır ki, onlar, iktidar değişikliklerinden etkilenmezler: Biri, Türk Silah
lı Kuvvetleri, biri de Dışişleri Bakanlığı. Onlardaki uygulamaları örnek alarak bütün öteki bakan
lıklara uyguladığımız takdirde, yönetimde istikrar kolaylıkla sağlanabilir. 

Önemli .olan, devletin küçülmesi veya büyümesi değil -küçülmüş devlet de olabilir, büyük 
devlet de olabilir- önemli olan, devletin, yeniden devlet olmasıdır. Halkımız, karşısında, devlet cid
diyetini bekliyor ve bunun simgesi olarak da, yalnız Cumhurbaşkanını değil, aynı zamanda, Hükü
meti görüyor. Oysa, son yıllardaki uygulamalarla, halkımızın devlete güveni sarsılmıştır. Onun 
için, ister küçük ister büyük olsun, devlet, yeniden devlet olmalıdır; yüzlerce yıllık devlet gelene
ğine sahip olan milletimize layık bir devlet yapısı ve görüntüsü ortaya çıkmalıdır; ama, bu, elbet
te, ceberrut devlet değil, sevecen devlet olmalıdır. Ben, bundan birkaç yıl önce, Çivril'de, kendi 
partimin devlet anlayışını anlatırken, bir köylü sözümü kesti "ben anladım; sen, hayırlı evlat gibi, 
hayırlı devlet istiyorsun" dedi. (DSP sıralarından alkışlar) İşte, bizim de amacımız o olmalıdır. 
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Başbakanlık da yeniden Başbakanlık olmalıdır. Ne demektir bu? Anayasanın 112 nci madde
si diyor ki "Başbakan, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürü
tülmesini gözetir." Oysa, Başbakanlık, son yıllarda; dev gibi ve hantal bir icraat organı durumuna 
gelmiştir. Sayın Mesut Yılmaz'ın bu durumu da düzelteceğini umuyorum. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik darboğazın başlıca nedenlerinden biri, herkesin bildiği gibi, 
kaynak yetersizliğidir. Tabiî, buna, harcamaların aşırılığı da, borçların büyüklüğü de eklenebilir; 
fakat, onları da karşılayabilmek için, devletin daha çok kaynağa gereksinmesi vardır. Yeni kaynak 
yaratmanın da birtakım zorlukları olduğunu biliyorum; onun için, öncelikle, kaynakları tutumlu ve 
verimli kullanmaya önem vermek gerekir. Oysa, son yılların hükümetleri, bu konuda çok kötü sı
nav verdiler; tutumluluk bakımından, vatandaşa ye değişik kuruluşlara iyi örnek olacakları yerde, 
kötü örnek oldular ve kadro savurganlığı, taşıt savurganlığı, lojman savurganlığı, gezi savurganlı
ğı, demokratik ülkelerde görülmemiş ölçülere vardı. 

Bu arada, taşıt savurganlığının ne ölçülere vardığı, daha Hükümetin göreve başlarken karşılaş
tığı birtakım aşırı isteklerden de anlaşılmaktadır; Sayın Başbakanın bu konuda da kararlı davrana
cağını umuyorum. 

Yine, izin verirseniz, İskandinav ülkelerinden, tutumluğa iki örnek vermek isterim: Bundan 
birkaç yıl önce, çok başarılı bir hanım Bakan, yurtdışı görev gezisinde, bir otelde kral dairesini tut
tuğu için görevinden alındı. Son aylarda, İsveç'te, bir hükümet başkanı aranıyor; iktidar partisine 
genel başkan ve bir başbakan aranıyor; bir türlü talip çıkmıyor. Bu arada, çok uygun bir aday bu
lundu; Başbakan Yardımcısı bir hanım; herkes onun üzerinde birleşirken, birtakım usulsüzlükleri 
ortaya çıktı; bunlardan birisi, bakanlara, görevleriyle ilgili harcamaları için kredi kartı verilirmiş; 
bu hanım Bakan, bir iki kere, o kredi kartını, ufak tefek özel ihtiyaçları için kullanmış; ama, hemen 
geri ödemesini yapmış; ayrıca, bu hanım Başbakan Yardımcısının, makam arabası yokmuş; görev 
yapabilmek için, taşıt kiralama mecburiyeti yarmış; o kiraladığı taşıtları da, bir iki defa, özel işin
de kullandığı için, karşılığını hazineye ödediği halde, hakkında soruşturma açıldı ve kendisinin baş
bakanlık yolu tıkanmış oldu. 

1 Yine o ülkelerde, bizdeki gibi lojman savurganlığı da yoktur; başbakanlar, bakanlar, genellik
le, kendi küçücük evlerinde, dairelerinde otururlar. 

Geçen yıl bu kürsüden yaptığım bir konuşmada, yine İskandinav ülkelerinden buna benzer Ör
nekler veriyordum; birleşimi yöneten Başkanvekili Sayın Yasin Hatiboğlu kürsüden bana seslendi, 
"Bu bahsettiğin memleketler bizim gezegenimizde mi?" dedi. Evet, bunlar bizim gezegenimizde ve 
o ülkelerde yaşayan, o ülkelerin düzenine uyum sağlamış onbinlerce yurttaşımız var. Bizim de o 
ülkelere benzemememiz için hiçbir neden yok. Bu tutumluluk ve verimli kaynak kullanımı saye
sinde, o ülkelerin, hem ekonomileri çok büyük ölçüde gelişti hem gelir dağılımında çok ileri ölçü
de adalet sağlandı; işçilere de, memurlara da, dengeli ve doyurucu ücret verildi; işsiz kalanlar, ne
redeyse, işçilik yaparken aldıklarına yakın işsizlik ücreti ajıyorlar; emekliler, hiçbir sıkıntı çekme
den yaşıyabiliyorlar; bakıma muhtaç herkesin bütün ihtiyaçları karşılanıyor ve halkın bütün sağlık 
ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor; böylelikle, vatandaşlar, beşikten mezara kadar, devlet güvencesi 
altında yaşıyorlar. O ülkelerde, devletin ekonomik işlevleri sınırlı, ama, sosyal işlevleri sınırsız. 
Devletin ekonomik işlevlerini, bizim Hükümetimiz de sınırlayabilir; ama, lütfen, devletin sosyal iş
levleriyle fazla oynanmasın. 

Bu örnekleri vermem üzerine denilebilir ki, onlar kendi insanlarına bu olanakları, bu hizmet
leri sağlamış, ama, onlar zengin ülkeler. Doğru; onlar zengin ülkeler; onların kişi başına ulusal ge
liri, bizimkinin 5-6 katı; ama, bu yüzyılın başlarına kadar, hatta 1920'li, 1930'lu yıllara kadar, on-
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lar da fakir ülkelerdi, büyük ölçüde göç veren ülkelerdi; ancak, sosyal demokratların öncülüğünde 
kurulan hakça düzenle bu duruma erişebilmişlerdir. Demokratik Sol Partinin de hedefi, Türkiye-
mizde öyle bir düzeni gerçekleştirmektir. (DSP sıralarından alkışlar) 

Elbette, bu hemen gerçekleşemez; ama, eğer pusulada Kuzey Yıldızının yönünü tutturursak, 
adim adım, hedefimize yaklaşırız. 

Değerli arkadaşlarım, ne zaman Türkiye'de ekonomide istikrardan söz edilse, hemen, halka 
içirilecek acı reçeteler gündeme gelir, IMF damgalı acı reçeteler. Oysa, halka acı reçete içirilerek, 
ekonomideki hastalıkların tedavi edilemeyeceği görülmüştür. 

Halka ilk büyük acı reçete 24 Ocak 1980'de içirildi; ikinci acı reçete, 5 Nisan 1994'te içirildi. 
O kadar ki, biliyorsunuz, 1995 yılında, kamu kesimindeki işçilerin karşısına sıfır zam dayatmasıy
la çıkıldı. Sonuç ne oldu? Halkın içtiği bu acı reçetelere karşın, acı ilaçlara karşın, yükselen enflas
yon, büyüyen bütçe açığı, artan devlet borçları, duran yatırımlar, rant gelirlerinin artışı, gelir dağı
lımının bozuluşu ve eşi görülmedik istikrarsızlık. Demek ki, acı ilaç reçeteleri derde deva olmuyor, 
başka yöntemler bulmak gerekir. 

Tabiî, her şeyden önce, adaletli bir vergi düzenine geçmek gerekir. Hükümet Programında bu 
konuda iyiniyetli birtakım ifadeler yer alıyor; ama, sonuç olarak deniliyor ki, tüketim üzerinden alı
nan vergilere ağırlık verilecektir. Oysa bilindiği gibi, tüketim üzerinden alınan vergi, yani, dolaylı 
vergi, en adaletsiz vergi türüdür. Türkiye'de, bu vergi türünün toplam vergi gelirleri içindeki payı 
zaten aşın ölçüde yüksektir, yüzde 60'ı bulmuştur; eğer, bir de tüketim vergilerine, büsbütün ağır
lık verilecek olursa, yine halk ezilmiş, halk yöksullaştırılmış olacaktır. Onun için, Hükümetin bu
nu biraz daha gözden geçirmesini temenni ederini. 

Programda haklı olarak, Türk ekonomisinin ve sosyal yaşamının son yıllarda ciddî bir yarası 
haline gelen kayıtdışı ekonomi üzerinde durulmuştur. 

Gerçekten, Türkiye'de, kayıtdışı ekonomi çok ciddî boyutlara varmıştır ve bu ekonomi (kayıt
dışı ekonomi) vergi adaletsizliğinin, devlet gelirlerindeki yetersizliğin, ekonomideki anarşinin, yol
suzlukların, rant ekonomisinin, mafya etkinliğinin ve enflasyon lobisinin başlıca etkenlerinden bi
ri durumuna gelmiştir. 

Devletin, özellikle, yüksek faizli içbörçlanma yoluyla, rant sektörüne, yani, havadan para ka
zananlar sektörüne sağladığı olanaklar, kayıtdışı ekonomiyi, büsbütün ağırlıklı duruma getirmiştir. 

Kayıtdışı ekonominin olabildiğince kayıtiçine alınması, halka acı ilaç içirmeden ekonomide 
sağlıklı bir denge oluşturmak ve enflasyonu aşağı çekmek için yeterli olacaktır kanısındayız. 

Programın bu konuda öngördüğü tek önlem, kayıtdışı ekonominin kayıtiçine alınması için bir 
yasa çıkarılması. Oysa, bu yetmez; vergi yasalarından Bankalar Yasasına, Ticaret Yasasından Ce
za Yasasına kadar, değişik alanlarda, değişik yasalarda yeni değişiklikler yapmak gerekir. Her şey
den önce de, iktidarda, rant ekonomisinin egemen güçlerine diyet borcu bulunmayanların bulunma
sı gerekir. (DSP sıralarından alkışlar) Bu konuda, kendisine en çok güvenebilecek durumda olan 
parti de, o çevrelere en küçük bir diyet borcu bulunmayan Demokratik Sol Partidir. (DSP sıraların
dan alkışlar) -

AHMET DERİN (Kütahya) - Onun için mi destek verdiniz?!. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) -Toplumun son yıllardaki bir başka büyük yarası ve huzursuz
luk etkeni, yolsuzlukların çok yaygınlaşmış, devletin içini, devleti bir hastalık gibi kemirmeye baş
lamış ve devası bulunamaz hale gelmiş olmasıdır. Hükümet Programında, yolsuzluklarla ilgili ola
rak, geçmişin tartışmasına girilmemek isteniyor, bunu anlayışla karşılıyoruz. Hükümet, bir koalis-
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yon adabı içinde, yeni bir tartışmaya veya eski tartışmaları sürdürmeye gerek görmüyor. Ancak, 
yolsuzlukları önlemek için, iyi niyetli ifadeler programda yer almakla birlikte, ne gibi önlemler alı
nacağı belli değil. Oysa, bizim, bu konuda, bir yıldır veya daha uzun bir süredir komisyon rafların
da uyutulan somut bir önerimiz var. 

Bilindiği gibi, Başbakanlığa bağlı bir Yüksek Denetleme Kurulu vardır; fakat, Başbakanlığa 
bağlı olduğu için, yeterince serbestçe çalışamamaktadır; onun için, bizim önerimiz şudur: Yüksek 
Denetleme Kurulu, Başbakanlıktan ayrılsın; sadece, biçimsel olarak Meclis Başkanlığına bağlan
sın -zaten, hizmetlerinin büyük bir bölümü Büyük Millet Meclisinedir- fakat, gerçekte, tamamen 
özerk olsun; kendi iç atamalarını bile kendisi yapar hale gelsin ve gerek partiler gerek kişiler gerek 
kuruluşlar, örgütler, kendilerinin istihbar edecekleri, duyacakları yolsuzlukları, bu kurula, güven 
duygusu içerisinde verebilsinler. Bizim için, yolsuzluklarla mücadele iddiasında herhangi bir par
tinin içtenlikli olup olmadığının sınavı, ölçütü, bu öneriye oy vermeleridir; bu öneriyi, bir an önce, 
komisyon raflarında çürümekten kurtarmalarıdır. (DSP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, yolsuzluğu önlemenin başka önlemleri de vardır; ama, vaktimizin darlığı dolayısıyla on
lara giremeyeceğim. 

Sayın Başkan, epey kesintiler olmuştu; ne kadar sürem olduğunu lütfeder misiniz. 

BAŞKAN - Efendim, şu anda 45 inci dakika içerisindesiniz; 1 saat süreniz var; eğer, bitire-
mezseniz, gerekli toleransı Başkanlık gösterecek. (DSP sıralarından alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Lütfedersiniz; çok teşekkür ederim efendim. Ben de, sizi güç 
durumda bırakmamaya çalışacağım. 

Türkiye'nin, bir başka, çok önemli, can alıcı sorunu, bölücü terör. Tabiî, bu, temel bir ulusal 
sorun. Programda, bölücü terörün dış kaynaklı olduğu, haklı olarak, belirtiliyor; fakat, dış kayna
ğın nasıl kurutulacağı açıkça söylenmiyor. Bu konuda, elbette, bizim, bazı somut düşüncelerimiz, 
önerilerimiz var; ama, şu sınırlı zamana sığdıramayacağımız için, bunu, Çekiç Güç'ün görüşülme
sinin ve oylamasının gündeme geleceği günlere bırakacağım. 

Yalnız, şu gerçeği kısaca belirtmek istiyorum: Körfez bunalımından sonra veya o bunalım sü
recinde Türkiye, çok büyük bir hata yapmıştır; kendi bölgesiyle ilgili politikalarını, kendi inisiya
tifinden çıkarıp, Amerikan güdümüne sokmuştur. Irak'ın fiilen bölünmesine alet edilmiştir, alet ol
muştur. Kuzey Irak'ta, o yüzden, bir otorite boşluğu meydana gelmiştir. O otorite boşluğunu, bü
yük ölçüde, PKK doldurmuş ve Türkiye'ye kitlesel sızma olanakları elde edebilmiştir. Bunun so
nucu olarak da, Türkiye'de, bölücü terör büsbütün yaygınlaşmıştır. Ayrıca^ devletin güvenlik har
camalarını büsbütün artırmak gereği ortaya çıkmıştır. Onun için, bugünlük, ayrıntılara girmeden, 
şu dileğimi, hatta, isteğimi belirtmek istiyorum Hükümete: Türkiye, cumhuriyetin ilk yıllarında ol
duğu gibi, yeniden, kendi dış politikasını, özellikle, bölgesel ilişkilerle ilgili dış politikasını, başka
larından etkilenmeksizin, kendi başına belirler duruma gelmelidir. 

1920'li, 1930'lu yılları düşünün: 13-14 milyon nüfuslu, savaş yorgunu bir ülke; ordusunun do
nanımı son derece de eksik; sanayi diye bir şey yok. Öyle bir ortamda, 1920'lerin, 1930'ların Tür-
kiyesi, Atatürk'ün önderliğinde, kendi bölgesinin önder ülkesi durumuna gelmişti. Bir yandan, Bal
kan Paktına öncülük ederek Balkanlarda kendini bir dostluk çemberiyle çevirtebilmişti; bir yandan, 
Sadâbâd Paktıyla Ortadoğu'da, hatta, Afganistan'a kadar uzanan bir bölgede etkinliğini artırabil-
mişti; bir yandan, ideolojisine kapısını sımsıkı tutmak koşuluyla, Sovyetler Birliğiyle çok iyi iliş
kiler geliştirebilmişti; savaştan yeni çıkıldığı halde, Yunanistan'la son derecede iyi ilişkiler gerçek
leştirilebilmişti ve bunların başarılmasındaki etkefi, Türkiye'nin o dönemde, bölge merkezli bir dış 
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politika izlemesiydi, kendi bölgesiyle ilgili politikasını kendisinin belirlemesiydi. Bu şekilde, ken
di bölgesindeki ilişkilerden aldığı güçle, Türkiye, tarihinin o en zayıf döneminde, Batı'nın da Do-
ğu'nun da en saygın ülkelerinden, sözüne en çok kulak verilen ülkelerinden biri haline gelmişti. 

Şimdi 1990'ların Türkiye'sindeyiz; bütün aksaklıklarına, gelip geçici darboğazlarına rağmen, 
o yıllarla kıyas edilemeyecek kadar güçlü bir ekonomimiz var; o yıllardakiyle kıyas edilemeyek ka
dar güçlü bir ordumuz var; 60 milyonu aşan, büyük bir kısmı iyi eğitilmiş bir nüfusumuz var. Bu 
donanımlanyla, bu kazanımlarıyla, Türkiye, bugün, kendi bölgesiyle ilgili politikalarını, eskisinden 
çok daha etkili biçimde kendi başına saptayabilecek ve uygulayabilecek durumdadır. 

Geçen yıl, mart ayında, sınırötesi büyük askerî harekâta geçildiği günlerde, Batı Avrupalı müt
tefiklerden bize tepki geliyordu; ama, Amerika Birleşik Devletleri bizi anlayışla karşılıyordu. Bil
diğiniz gibi, orada, her gün Dışişleri sözcüsü bir basın toplantısı düzenler. Bu sözcü günlerce "Tür
kiye'den çözüm istiyoruz" diye mesajlar yolladı Türkiye'ye "önyargısız değerlendireceğiz, Irak so
rununa sizden çözüm bekliyoruz" dediler; ama, Türkiye'den bir çözüm gitmedi. Onun için, artık 
bunun zamanı geldi, Çekiç Güç uzatılacaksa, kısa bir süre için son defa uzatılmalı. (RP sıraların
dan "Aaa." sesleri) O süre içinde Türkiye, kendi Irak politikasını, kendi Ortadoğu politikasını, böl
ge dışı ülkelerden bağımsız olarak kendisi saptamalıdır. (DSP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, bu belirttiğim nedenlerle tırmanan bölücü terörün birtakım acı sosyal sonuçları oldu; 
binlerce köyü boşaltma gereği duyuldu Ve köyleri boşaltılanlar perişan oldular, evsiz barksız kal
dılar, ücretsiz, işsiz kaldılar. Bir köylü köyündeyken hiç geliriolmasa bile, hiçbir kazancı olmasa 
bile, en azından, bahçesindeki tavukla, koyunla karnını doyurabilir. En azından, kapısının önünde
ki tezekle ısınmayı sağlayabilir. En azından, köy kulübesinde, soğuktan, sıcaktan esirgenme olana
ğını bulabilir; ama, köyünün dışına bırakıldığı andan itibaren, köylü, yüzbinlerce belki milyonlar
ca köylümüz, bütün bu olanaklardan bir anda yoksun kalıyor ve yıllardan beri, devlet, hükümet, on
ların derdine çare bulmuyor. O çareyi bulmak ordunun görevi değildir; polisin, jandarmanın göre
vi değildir; o çareyi bulmak hükümetin görevidir. (DSP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu konuda, Hükümet Programında somut olarak sadece şu ifade yer alıyor: "Köylerine 
dönemeyenlerin konut edinmeleri hızlandırılacak." Bir kere, şimdiye kadar konutu onlar edinme
di; çünkü, köylerinden çıkmak zorunda kalan o köylülerin ödeyemeyeceği kadar yüksek bedelli ko
nutlar yapıldı; onları da gerçek ihtiyaç sahibi olmayanlar aldı. Gerçek anlamda konut ihtiyacı kar
şılanmaya başlanmadı bile. Kaldı ki, o da yetmez; bu insanlar nerede çalışacaklar, karınlarını nasıl 
doyuracaklar, çocuklarına nasıl bakacaklar? Şimdilik, yer yer, çocuklar onlara bakıyor. Örneğin, 
Hakkâri'den Van'a göç etmiş olan binlerce yurttaşımız çaresizlik içinde; iş bulamıyorlar, gelirleri 
yok; çocukları, kızları, devletimizin katkısıyla, kilim dokumasını, halı dokumasını öğrenerek ana
larına, babalarına, kardeşlerine bakıyor. Yeni Hükümetin, bu konuyu, bu çok önemli insanî sorunu 
ciddiyetle ve ivedilikle ele almasını diliyorum. 

Güneydoğuda ve Doğu Anadolu'da dağınık bir yerleşim düzeni var; bu, güvenliği sağlamayı 
çok güçleştiriyor. O yüzden, korucular yoluyla, o bölgedeki feodal düzen büsbütün kökleştirilmiş 
oluyor. O bölgede, mutlaka, kırsal alanda akılcı bir yerleşim düzenine geçmek gerekir ve o bölge
ye, mutlaka, sanayii götürmek gerekir. (DSP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, programda deniliyor ki "devlet, bütün ekonomik işlevlerden elini çekecek." Peki, gü
neydoğuya kim fabrika götürecek? Sadece, benim bildiğim bir İstanbullu hanım çıktı Şırnak'a fab
rika götüren; onun dışında, işadamlarımız ziyaretler yaptılar, geziler yaptılar, paneller düzenledi
ler, raporlar yayınlattılar; ama, iş, fabrikaya kurmaya gelince "önce güvenlik, sonra fabrika" dedi
ler. Sadece, bir hanım yurttaşımız "önce fabrika, ardından güvenlik kendiliğinden de gelir" anlayı
şını benimsedi. 

- 49 -



T.B.M.M. B : 2 1 10 .3 .1996 0 : 1 

Demek ki, özel sektör ilgilenmiyor; o halde, özel sektörün fabrika kurmadığı yerlere, hiç de
ğilse, şimdilik, devlet fabrika kurmak zorundadır. Bu fabrikalarda, şimdilik, kâr da gözetmesi ge
rekmeyebilir. Sadece, o bölgenin insanlarını çaresizlikten kurtarmak Ve çağdışı bir feodal yapıdan 
çağdaş bir demokratik düzene ulaştırabilmek için devletin -ideolojik nedenlerle değil- şimdilik, o 
bölgede, sınaî yatırımların da öncülüğünü üstlenmesi gerekir kanısındayız. 

Yalnız o bölgenin köylüsü değil, Türkiye'nin büyük bölümünde köylülerin son yıllarda sıkın
tıları, elbette ki, doğudaki, güneydoğudaki kadar değil;.ama, çok büyük ölçüde arttı. Tarımda bü
yük gerileme var, hayvancılıkta büsbütün büyük bir gerileme var ve şimdi, gümrük birliğinin son 
aşamasında, korkarını ki, özellikle hayvancılığı, Türkiye'de, kurtarmak büsbütün güçleşmiş olacak. 

Bu arada, köylüye, çiftçiye çok büyük hizmetleri dokunan Ziraî Donatım, büyük ölçüde dev
re dışı bırakıldı; o yüzden, köylümüz, çiftçimiz ucuz fiyatla, makul fiyatla traktör, pulluk alabilme 
olanağından, zamanında ve ucuz fiyatla gübre alabilme olanağından yoksun kaldı. Birçok köylü
müz artık gübre kullanamıyorlar, o yüzden üretim düşüyor. Oysa, nüfusumuzun yüzde 40'tan faz
lası hâlâ köylü. Demokratik Sol Partinin hep söylediği gibi: "Köylü kalkınmadan Türkiye kalkına
maz." (DSP sıralarından alkışlar) Bu, tarımla sanayi arasında bir seçme yapmayı da gerektirmez. 
Dünyaya baktığımız vakit görürüz ki, hangi ülke sanayide ileriyse, tarımda da ileridir, hangi ülke 
sanayide en ileriyse, tarımda da en ileridir; işte, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Bir
liği ülkeleri, Japonya. Onun için, tarıma, köylüye güç vermeyi sınaileşmenin de hareket noktası 
olarak benimsemeliyiz. 

Vaktim müsait olmadığı için ayrıntılara giremiyorum; ama, bunun nasıl başarılabileceği De
mokratik Sol Partinin programlarında ve bildirgelerinde ayrıntılarıyla anlatılıyor. . ••" 

Programda, sosyal sorunlara çok belirsiz ölçüde, yetersiz ölçüde yer verilmiş. Örneğin, işçi 
haklarıyla ilgili çok ciddî bir sorun var Türkiye'de. N 

Geçen yıl Anayasayı değiştirdik; ama, Anayasanın 54 üncü maddesini değiştiremedik. Mec
listen bu konuda olumlu oy çıkmadı. Oysa, 54 üncü madde, isteyen hükümete, göze alabilirse, her 
türlü grevi durdurma ve yasaklama olanağını, hatta toplupazarlık sürecini durdurma olanağını ver
mektedir. Bu madde, hâlâ, Demokles'in kılıcı gibi, işçilerin üzerindedir. 

Son yıllarda, devletin öncülüğüyle, maalesef, işyerlerinin birçoğu bölünüp bölünüp taşeronla
ra devredilmiştir. Taşeronların eline geçen işyerlerinde de -devletin işyeri olsa bile- işçiler, hiçbir 
haklarını elde edememektedirler. Geçici işçilik yaygınlaşmıştır. Yasadışı olarak çalışan yabancı iş
çiler çoğalmıştır. Bütün bunların sonucu olarak, sigortalı işçi sayısı büyük ölçüde azalmıştır. Bu da, 
SSK'nın düştüğü durumun -elbette, tek nedeni değil, ama- önemli nedenlerinden biridir. Bunların 
sonucu olarak, işsizlik yaygınlaştığı gibi, işçinin pazarlık gücü de yıpranmaktadır. 

Hükümet programında, hiç değilse, kamu görevlilerinin sendikal haklarıyla ilgili yasanın sü
ratle çıkarılacağı belirtiliyor. Bu, tabiî, sevindirici bir haber-biz de bunun takipçisi olacağız- ama, 
o da yetmez; çünkü, geçen yaz yaptığımız Anayasa değişikiliği, o bakımdan çok kısır, çok güdük 
kalmıştır. Kamu görevlilerine, kendi haklarını, somut biçimde, etkin biçimde arayabilme, yönetim
le sözleşme yapabilme olanağı tanınmamıştır. O yüzden de, bir yandan kamu yönetiminde kalite 
düşmektedir; bir yandan da iyi toplusözleşme yapabilen sınırlı sayıdaki işçilerin ücretleriyle, kamu 
görevlilerinin ücretleri arasında büyük bir dengesizlik ortaya çıkmaktadır. 

, • ' • • ' • . . '• • ' - ' 

Bu arada, Programda da, uygulamada da unutulan bazı toplum kesimleri var; hatırlatmış ol
mak için -sorunların ayrıntılarına giremiyorum- Hükümete birkaç örnek vereceğim: Örneğin, mev
simlik geçici işçilerin sorunu, âdeta devletin yaptığı bir sömürü sorununa dönüşmüştür. Bu, devlet 
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sektöründeki mevsimlik geçici işsizler, ancak dört ay, hatta sosyal güvenlikten yararlanamasmlar 
diye genellikle dört aydan da birkaç gün kısa süreyle çalıştırılıyorlar, onun ötesinde sekiz ay nasıl 
geçineceklerini bilemiyorlar ve tabiî, bu yüzden emeklilik haklarını da kolay kolay elde edemiyor
lar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim tamamlayın... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla)-Teşekkür ederim. 
Onun için, mevsimlik geçici işçilerin sorununa, bir an önce, Hükümetin, sosyal devlete yara

şır biçimde eğilmesini temenni ediyorum. Tabiî, işsizlik sigortası olsaydı bu sorun olmazdı; fakat, 
bunu da unutkanlığa yormak istiyorum. Dikkatimden kaçmamışsa eğer, Hükümet Programında iş
sizlik sigortasının adı bile anılmıyor. Oysa, seçim kampanyasında, bütün partiler, işsizlik sigortası 
vaadinde birbirleriyle yarış halindeydiler; o da unutulanlar arasında. 

Ayrıca, teknikerlerin, teknisyenlerin, posta dağıtıcılarının, kadastrocuların, orman muhafaza 
memurlarının, şimdi görevleri büsbütün ağırlaşan gümrük görevlilerinin, sağlık personelinin ciddî 
sorunları var, Hükümetin bunların üzerine de kısa zamanda eğilmesini diliyorum. 

Süreyi geçirmemek için, tabiî, bazı çok önemli konuları atlamak zorunda kalıyorum, o arada 
kısa kısa değinip geçeceğim. 

İnsan haklan konusuna güzel ifade edilmiş bir paragrafla değiniliyor; kutlarım Hükümeti. An
cak, çok yadırgadığım bir şey, o paragrafın yeri. Türkiye'deki insan haklarıyla ilgili paragraf dış 
ilişkilerle ilgili bölümde yer alıyor. Oysa, biz, yabancılara hoş görünmek için değil, kendi vicdanı
mızı tatmin etmek için insan haklarına saygı istiyoruz. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yine, seçimlerden önce, bütün partiler, Alevîlere hoş görünmek için yarış halindeydiler. Oy
sa, şimdi, programa bakıyoruz, Diyanet İşlerinden bahsediliyor, din ve inanç özgürlüğünden bah
sediliyor;, ama, Alevî yurttaşlarımıza seçim kampanyası sırasında verilmiş olan sözler unutulmuş 
gibi görünüyor. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Alevîler Müslüman değil mi?!. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Örneğin, Diyanet İşleri teşkilatında hakça temsil edilmeleri, 

kendi çocuklarına kendi inançları doğrultusunda eğitim verebilmeleri gibi konular, nedense, Türki
ye'nin gündeminden çıkmış veya yeni kurulan Hükümetin gündemine girememiş gibi görünüyor... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Bölücülük yapıyorsun... 

AHMET DERİN (Kütahya) - İstismar ediyorsunuz... 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Biz, bunun da takipçisi olacağız. (DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Değerli Başkanımızın hoşgörüsünü istismar etmemek için sözlerimi bağ
lıyorum. Sözlerimi bağlarken, Demokratik Sol Partinin muhalefette izleyeceği stratejiyi özetle sun
mak istiyorum... (RP sıralarından "Ne muhalefeti!.." sesleri, gürültüler) 

Biz, muhalefette hırçın ve yıpratıcı değil, yapıcı, denetleyici ve yol gösterici bir muhalefet 
stratejisi izleyeceğiz. Sorumluluğumuz Hükümete değil, millete ve memlekete olacaktır. (DSP sı
ralarından alkışlar) 

Yolsuzluklarla mücadelede, açıkgözlere £öz açtırmayacağız. (DSP sıralarından alkışlar) 

Halkı sömürenlerin, devleti soyanların ekonomiye verdikleri zararı halka ödettirme eğilimi de
vam ederse, buna karşı etkin ve kararlı mücadele vereceğiz. (DSP sıralarından alkışlar) 
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Sosyal devletin gerçeklik kazanması, hakça bir düzen önündeki engellerin kaldırılması için, 
iktidara gelmeyi beklemeden her çabayı göstereceğiz. 

Laik cumhuriyetin ve demokrasinin yalnız korunmasına değil, gelişmesine de öncülük edece
ğiz. (DSP sıralarından alkışlar) . , . . . • - • 

İç barışın ve,ulusal birliğin gözcülüğünü sürdüreceğiz. Güçsüzlerin gücü olacağız; sesini du-
yuramayanlann sesi olacağız. (DSP sıralarından alkışlar) 

Eleştirdiğimiz her konuda da çözüm üreteceğiz. Demokraside, sorumlu, yapıcı, bilgili muha
lefetin, eri az iktidar kadar, bazen iktidardan da daha etkili olabileceğini göstereceğiz. Demokratik 
Sol Partiyi iktidara taşıyabilmek için, Hükümetin olası başarısızlıklarına umut bağlamayacağız; 
Hükümetin yapabildiklerinin daha iyisini yapabileceğimize kamuoyunu inandırarak iktidara ulaşa
cağız. (DSP sıralarından alkışlar) 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından ayakta alkışlar; Bakanlar Kurulu, DYP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 

Söz sırası, Refah Partisi Grubunun. 

Refah Partisi Grubunun süresini, Sayın Abdüllatif Şener ve Sayın Aydın Menderes kullana
caklar. 

Birinci sırada, buyurun Sayın Menderes. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 

RP GRUBU ADINA AYDIN MENDERES (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekileri; 
Refah Partisi. Grubunun, bu Hükümet Programı üzerindeki görüşlerini, Yüce Meclise arz etmek 
için huzurlarınızdayım. Grubumuz adına ve şahsım adına, Yüce Meclise en derin saygılarımı sunu
yorum. Televizyonları başında bu müzakereleri takip eden bütün vatandaşlarımıza da yine Refah 
Partisi Grubu adına ve şahsım adına en derin saygılarımı, en sıcak muhabbetlerimi ve en iyi temen
nilerimi sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Gerçekten, bu konuşmaya, Refah Partisi Grubunun, Hükümet Programı üzerindeki görüşleri
ni ve düşüncelerini arz ederek başlamayı ve böyle sürdürmeyi çok arzu ederdim; ama, bizden ön
ce yapılan bir konuşma karşısında, Refah Partisi Grubunun hissiyatını, Hükümet Programı hakkın
daki düşüncelerinden önce arz etmek gereği ortaya çıkmıştır. 

Sayın.Ecevit'in biraz önce yaptığı talihsiz konuşmayı Refah Partisi olarak kınıyoruz. (RP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Parlamentonun en eski üyelerinden birisi olan... 

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Yalan mı söylüyor!.. (RP sıralarından "müdahale etme, dinle" 
sesleri) 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, ben ikaz ederim efendim. 
AYDIN MENDERES (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, söz atmalarına izin veriniz; Sayın 

Başkandan izin alarak kendilerine gerekli cevaplar verilir ve umuyorum ki, Sayın Başkanımız böy
le bir duruma mutlaka izin vermezler; ama, bu vereceğimiz cevaplardan dolayı bir gecikme olursa; 
bu süreyi, konuşma süremizin tamamından tahsil ederler. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Parlamentonun en eski üyelerinden birisi olduğu halde, 
Parlamentoya, demokrasiye ve milletin kararına aykırı bu yakışıksız konuşmadan dolayı, kendisi
ne teessüf ediyoruz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DSP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) Siyasî siciline, böyle bir leke sürmemesini temenni ederdik. .(RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 
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Bir Hükümet var; hakkındaki görüşlerimizi ifade edeceğiz. (DSP sıralarından "Ne zaman?" 
sesleri) 

Bekle... Bakın, daha sizin faslınızı bitiremedim ki, bu Hükümete geleyim! Fırsatı siz verdiniz; 
siz!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu Hükümetin iki ortağı, son on yılda, dünyada misli görülmemiş, tarihimizde misli görülme
miş içborç, yüksek faiz sarmalıyla halkı soymuş; Sayın Ecvit'in tabiriyle rant ekonomisi, bizim ta
birimizle yağma, talan ekonomisini uygulamış ve bir tarafta, geniş kitleleri, vicdanları sızlatacak 
bir yoksulluğa mahkûm ederken; bir avuç rantiyeci, refahtan, şımarıp, patlayacak hale gelmişler ve 
şimdi, bu gerçek ortadayken, Sayın Ecevit, çekinser kalmak suretiyle, bu Hükümete sundukları çe
kingen destekleriyle, saf değiştirmiş gözüküyorlar. (RP sıralarından alkışlar; DSP sıralarından 
"Mercümek" sesleri) 

Sayın Ecevit, böyle bir Hükümete sunduğu çekingen desteği için Refah Partisinin laiklik an
layışını payanda yapmamalıydı. (RP sıralarından alkışlar) 

AYHAN GÜREL (Samsun) - Siz laik misiniz?!. 
AYDIN MENDERES (Devamla) - Ona da geleceğiz... 
AYHAN GÜREL (Samsun) - Sizin laiklik anlayışınız var mı?.. • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
AYDIN MENDERES (Devamla) - Bu laiklik... 
BAŞKAN - Sayın hatip, bir,dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce ricacı oldum; lütfen, bu çerçeve içinde kalalım; istirham edi

yorum. 
Devam edin efendim. 
AYDIN MENDERES (Devamla) - Bu, laiklik konusuna bir iki yerde daha temas edeceğim; 

umduğunuz cevaplan alacağınızı tahmin ediyorum; herkesin alacağını tahmin ediyorum. 
Şimdi, bu Hükümete çekingen .destek sunarken Sayın Ecevit, saf değiştirmiş gözüküyor ve 

üzülüyorum; bir zamanların -ki, saygı duyduğum- "Karaoğlan" adına üzülüyorum; Sayın Ecevit'in 
herkes tarafından müsellem meziyetleri adına üzülüyorum... Niye üzülüyorsun derseniz, işte, şuna 
üzülüyorum: Bu kürsüde, ben, Sayın Ecevit'i, 1980 öncesi de izledim; o zaman, düzeni değiştire
cek Karaoğlan'dı, şimdi ise düzenin bekçiliğine soyunmuş! Ne diyelim, hayırlı olsun!.. (RP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Laiklik suçlamasına gelince... Ohooo(!) arşiv ve tarih bu suçlamalarla dolu... Kimler suçlan
madı ki! Demokrat Partiyi suçladınız, Adalet Partisini suçladınız, Merhum Özal'ı, Anavatan'ı suç
ladınız, Doğru Yol'u, şimdiki Cumhurbaşkanımızı suçladınız... Evet, böyledir, kim, kendi şartları 
içerisinde, bu milletin tasvibine ve muhabbetine mazhar olursa, onu laiklikle suçlarlar; kim, mille
tin gözünden düşerse, gider, laikliğin arkasına sığınmaya çalışır..: Bunu bir kere daha gördük... (RP , 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ama, Refah Partisi, milletimizin beklediği hizmetleri -ve milletimize müteşekkiriz, şükran du
yuyoruz, Refah Partisini birinci parti yapmıştır- iktidarda olsun, muhalefette olsun, bu itimatlı te
veccühün bütün gereklerini, inşallah, yerine getirmeye devam edecektir yılmadan ve çekinmeden. 

Bir an için, bir yıl öncesine dönelin:... O zamanki Hükümet diyordu ki, "biz, 5 yıllık süremizi 
dolduracağız. Hayır, yeni bir seçime gerek yoktur" ama, 1995 yılının yazında toplumsal huzursuz
luklar arttı, dayanılmaz hale geldi; işçi, memur sokağa döküldü ve o hükümet, kendi kendisini de
vam ettiremeyecek bir noktaya gelince de erken seçim karan alındı. Ne bekleniyordu erken seçim 
kararından? Üç husus beklenmekteydi... 
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Bunlardan birincisi, bir yıllık zaman kaldı, bu yeterli değil; beş yıl bulalım. 

İkincisi, güçlü bir hükümet kurulsun. 

Üçüncüsü, yine, geniş tabanlı bir hükümet bulunsun ve işbaşında olsun. 

Şimdi ise karşımızda bir Hükümet var, 10 aylık Hükümet bu; beş yıllık değil, 10 aylık Hükü
met bu; ama, Hükümetimiz de unutmuşlar herhalde ki, 5 yıllık bir Hükümet Programıyla Yüce 
Meclisin huzuruna gelmişler! Halbuki siz, sadece 10 aylık bir Hükümetsiniz ve kendisine ilk defa 
-tarihimizde-ömür biçen bir Hükümetsiniz! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi bakalım, bu Hükümet güçlü mü? Ne gezer! Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi oy 
kaybede kaybede, neredeyse iğne ipliğe dönmüş!.. İşte böyle zayıf bir Hükümet..^ Peki, bu Hükü
met geniş tabanlı mı? Hayır; adı üstünde, bu bir azınlık Hükümeti. 

Şimdi, niye böyle bir çelişki ortaya çıkmış? Sebebi açık: Millî irade unutulmuş, milletin dedi
ğine kulaklar tıkanmış, "aman rantiyecileri memnun edelim" denilmiş, rahtiyeciler -biraz sonra an
latacağımız- çeşitli faaliyetleri göstermişler, Sayın Yılmaz'ın da kararını etkilemişler ve işte karşı
mıza böyle bir Hükümet çıkmış gelmiş...'Halbuki, milletimiz böyle mi olsun dedi?.. Milletimizin 
vermiş olduğu karardan -ki, o karar işte bu Parlamentoyu, bunun aritmetiğini oluşturmuştur- böy
le bir hükümet mi çıkmalıydı? Hayır. 

Gelin bakalım, milletimiz ne demiş?: Refah Partisi birinci parti olmuş... Birinci parti ne de
mek; şunun üzerinde bir durmak lazım. Birinci parti demek, diğer partilere verilen oyların da, o 
partinin birinci parti olmasına, asgarîsinden, zımnen rıza göstermiş olması demektir. Öyleyse, hem 
verilen hem verilmeyen oylarla Refah Partisi birinci parti olmuş. Sadece birinci parti mi? Hayır; 
oylarını yüzde 50 artırarak birinci parti olmuş. Milletimiz, Refah Partisine doğru koşmuş; sandık
ta sadece, "Refah Partisi" dememiş, "Refah Partisi" diye âdeta haykırmış. (RP sıralarından alkış
lar) . . . ' . • ' - . • ' • . •;.' '•;••" 

Refah Partisinin aldığı oyları küçümsemeyin! O oyları almak için, hülyalarınızdan ve rüyala
rınızdan kim bilir ne fedakârlıklarda bulunurdunuz!.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Refah Partisinin aldığı bu sonuçla, milletimizin, bu değiştirilemez, eğilemez, bükülemez kara
rıyla, ne istediğini de ortaya koymuş: Refah Partisi ağırlıklı hükümet. İşte, bunu demiş ve seçim
lerden sonra, bu yolda gelişmeler de olmuş. 

Bakınız, milletimiz, "Refah Partisi ağırlıklı hükümet" derken, başkaları, bu süre içerisinde, şu 
geride bıraktığımız on hafta içerisinde neler demişler: Sayın Mesut Yılmaz "benim Grubumun ta
mamı Sayın Çiller'i istemiyor, üçte ikisi de Doğru Yol Partisini hükümet ortağı olarak istemiyor" 
demiş ve Refah Partisiyle bir hükümet olabileceğini, Grup kararı noktasına kadar Anavatan Parti
si getirmiş. 

Peki, ya, bu iktidar bloku, Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi ve.aynı zamanda Doğru Yol 
Partisinin son dört-beş aydır birbirleri için söyledikleri için ne diyelim!.. 

Telaşlanmayın, yeni bir hükümetsiniz, Refah Partisi olarak bir cemilede bulunmamız lazım, 
şimdilik bu kutuyu açmayacağım. (RP sıralarından alkışlar) Ama, sahiplerini açıklamadan da kul-
lanılıveren şu cümlelere bir bakalım neler denilmiş: "Mert nâmert" tartışması, "Yalı çetesi, siyasî 
dolandırıcı, Bayan Marcos..." Milletin hafızasında yer almış suçlamalar bunlar; iktidar bloku, bir
birleri için bunları demiş. Millet "Refah Partisiyle bir hükümet kuracaksınız" demiş; Sayın Yılmaz 
bu noktaya yaklaşmış, bu istikamette sözler söylemiş... 

Peki, acaba, Anayol Azınlık Hükümeti ortaya niçin çıkmış? Şimdi, bu soruya da bir cevap bul
mak lazım. Sebebi belli; bakın, içborç, yüksek faiz... İçborç, daha yüksek faiz... Şu hazine bonosu-
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na verilen faizlere bakınız, diğer taraftan ücretlere bakınız* maaşlara bakınız, taban fiyatlarına ba
kınız, hatta hatta üretimden ve ticaretten sağlanan kârlara bakınız... Bunların bile ciddî bir bölümü 
(ücretler, maaşlar, taban fiyatları gibi) enflasyonun peşinden koşmaya mecali kalmamışken, bu re
polar, faizler, hazine bonosu faizleri, enflasyona, bir yıl içerisinde on tur, yirmi tur bindirmiş, o hız
la önünde gitmiş. Ne demek bu? Halk soyulmuş, bir avuç rantiyecinin cebine bu soygun getirilip 
konulmuş... Bunu başka türlü nasıl izah edeceksiniz? (RP sıralarından alkışlar) 

"Efendim, biz bundan memnun değiliz..." Ama müellifisiniz!.. Müellif, eserinden şikâyetçi 
olabilir mi?!. Kim? İşte Anavatan Partisi, on yıl içerisinde bunu başlatmış; işte Doğru Yol Partisi, 
bunu başarıyla -ama millet adına da büyük bir şanssızlık- devam ettirmiş. 

Mesele bununla da kalmamış; özelleştirme konusu var... Sürenin imkânı içerisinde Sayın Şe
ner, bunların ayrıntılarına girecektir. Bununla ilgili dosyaları Refah Partisi Yüce Meclisin huzuru
na getirdiğinde bunlar daha ayrıntılı biçimde görülecektir... Bir tesis satılıyor, arsa fiyatının yüzde 
25'ine ve o tesisin satışından alınan para, o tesis kapatılacağı için, işçisine ödenecek tazminatın -
ki bunu bir yerde devlet ödeyecektir- 1/3 oranındadır... Buna peşkeş demeyip, de ne diyeceksiniz?!. 
Eğer bu icraat için, bu yapılanlar için peşkeş olmadığı fıkrindeyse Sayın Başbakan, gelir, bu kür
süden ifade eder, "hayır bunlar peşkeş değildir" derler. Bu bir peşkeş... Rantiyeciler, bir taraftan 
Anavatan ve Doğru Yol'un başlattığı ve ancak onun sürdüreceği bu tatlı ve haksız kazancın deva
mını düşünürken, diğer taraftan da özelleştirmenin bu yağlı lokmalarına gözlerini dikmişlerdir ve 
onların gayretleri, işte karşımızda duran bu Anayol Azınlık Hükümetini çıkartmış. Bu Hükümet, 
rantiyecilerin hükümetidir. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Yılmaz, hatta isim vererek medyayı suçladı; "Şu gazete, Doğru Yol Partisini destekli
yor, bize yer vermiyor; çünkü, bunlara, fevkalade haksız birtakım krediler aktarılıyor, kaynaklar 
aktarılıyor" diye. Kendileri Sayın Başbakanımız şimdi ve aynı zamanda, Yüksek Planlama Kuru
lunun da başındadır, Yüksek Planlama Kurulu, kendilerinin emrindedir; işte, dosyalar orada... Ay
rıca, şeffaflık da vaat ediyorlar; öyleyse, Sayın Yılmaz, yapacağınız ilk iş, şu medyaya, ne kaynak 
aktarılmış, ne kadar ve hangi şartlarda aktarılmış, gelin, geçmiş sözlerinizin hatırı için ve gelin, say
damlaşma, şeffaflaşma vaadinizin hakkı için, bunu, yarından tezi yok, aziz milletimize lütfedip, 
açıklayınız. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Açıklamazsanız, biz, istesek de, istemesek 
de, bu rantiyecilik hükümeti, üzerinize yapışıp kalır. 

Bu rantiyeciler, tabiî, boş durmadılar... İlk söz ne? Hemen, daha 24 Aralık 25 Aralık olurken, 
"Millet Anayol dedi" diye gazetelere manşet attırdılar! Böyle bir şey olur mu?! Bu neye benziyor; 
gün devrildikten, gün battıktan sonra günaydın demeye benziyor bu iş. "Millet Anayol dedi" man
şeti acaba neden 21 Ekim 1991'de atılmadı? O zaman, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi, oy
ların yüzde 52'sini.almışlardı, bugün sadece yüzde 38'ini alabildiler, oy oranları yüzde 30 gerile
di; o gün için Millet Meclisinde neredeyse Anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa sahip olurlardı, 
Anayasayı değiştirebilirlerdi. Böyle bir noktada "Anayol" denilmemiş, 24 Aralığın arkasından, he
men "millet Anayol istedi" denilmiş! Tabiî, bu hemen çürüdü. Arkasından, "Anavatan Partisi ve 
Doğru Yol Partisinin programları birbirine benziyor" denildi. Anavatan Partisi ve Doğru Yol Par
tisinin programları birbirine benziyorsa, acaba, bu Doğru Yol Partisi ne yapmaya kuruldu!.. Her
halde, Sayın Çiller, gelir, bir gün bunu milletin önünde açıklar da... 

Biz, bu program tartışmasına girecek değiliz; ancak, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisinin 
programları birbirine benziyorsa, bu, Anayol Azınlık Hükümetinin kurulmasına değil; tam tersine, 
bu Hükümetin kurulmaması ria sebep olmalıydı. Neden mi; eğer, bu programlar benziyorsa, çifte 
kavrulmuş bu programlar, iki kere reddedildi, 20 Ekim 1991'de ve 24 Aralık 1995'te. (RP sırala
rından alkışlar) 
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Şimdi, bunlar yetmedi, bir başka yalan uyduruldu, "efendim, ordu Refah Partisini istemiyor" 
diye. İlk gün Refah Partisi dedi ki "hayır, bu yalandır, böyle bir şey olmaz" Çünkü, Türk Silahlı 
Kuvvetleri -Ordumuz- milletimizin gözbebeğidir, hepimizin gözbebeğidir; ayrıca, demokrasiye 
bağlıdır, demokrasiye yemin etmiştir, millî iradeye bağlıdır ve Türk Ordusu elbette ki, rantiyecile
rin ordusu değil, bu milletin ordusudur. (RP sıralarından "Bravo" sesleri ve alkışlar) 

Şimdi, sırasıyla söylüyorum: Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanımız, Sayın Genelkurmay Başkanımız, Sayın Genelkurmay İkinci Başkanımız ve bu Mec
lisin bir üyesi olan eski Genelkurmay Başkanı, çok kıymetli bir Milletvekili arkadaşımız Sayın Do
ğan Güreş, çıktılar, dediler ki " hayır, böyle bir şey yoktur." Ne oldu? Yalan bozuldu, tertip bozul
du ve Allah'a çok şükür, fitne de kurutulmuş oldu. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu sözler de, bir taraftan hükmünü kaybetti; ama, bir başka tartışma devam ettirilmek 
istenildi. Nedir o? "Refah Partisi, sistemin içerisinde mi, dışarısında mı" tartışması. 

Bir kere daha, milletimizin önünde, Yüce Meclisin önünde ifade ediyoruz ki, Türkiye'de, ma
alesef, iki sistem var: Birisi, Anayasanın öngördüğü yasal sistem; bir de, onun tam negatifi olan, 
tatbikattaki sistem; rantiyecileri kayıran, halkı soyan sistem; (RP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Hakkâri'de, vatandaşa çöplükte ekmek aratan sistem, ramazan ayında sahurda yememe pa
hasına, o kışta kıyamette, ekmek kuyruklarına bu milleti sokan sistem; başaklar, dolu, gürbüz olsa 
da, çiftçiyi eli böğründe bırakan, işte, bu tatbikattaki sistem... Refah Partisinin, bu fiilî sistemle hiç
bir alakası yoktur çok şükür. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, Anayasanın, sınırla
rını çizdiği yasal sistemin içerisindedir ve o sistemin içerisindeki tek partidir de aynı zamanda. (RP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ne diyor Anayasa? "Bağımsızlık ve egemenlik" diyor. Peki, gelin bakalım, 6 Mart 1995 tari
hinde imzalanan bu Gümrük Birliği Antlaşması'ne yapmış?.. Gitseydiniz, deseydiniz ki, "Avrupa 
Birliğinin aldığı bütün kararları inceledik; bunların faydalı olduğu kanaatine vardık ve bunları, Tür
kiye adına uygulayacağız." Tabiî, bunu tartışırdık; ama, buradan bir bağımsızlık ve egemenlik tar
tışması çıkmazdı; doğru mu olmuş, yanlış mı olmuş; bunu tartışırdık. * • •• 

Ne diyorsunuz siz, ne demiş 6 Mart belgesinin altına imza atanlar? Demişler ki, "bu Avrupa 
Birliği, bundan sonra, ne karar verirse; Parlamentosuyla ve Yüksek Adalet Divanıyla ne karar ve
rirse, biz, bunların hepsini gözü kapalı uygulayacağız, tatbik edeceğiz, eli bağlı, ağzı bağlı, gözü 
kapalı; hem de, üçüncü ülkelere karşı bunları tatbik edeceğiz; bunları uygulayacağız." Gözü kapa
lı... Ne demek bu? Siz, işte şurada yazan "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözüne baka ba
ka, bu egemenliğin büyük bir kısmını alıp götürmüş, Brüksel'e teslim etmişsiniz. (RP sıralarından 
alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bunlar mandacıdır, mandacı... 

• • '• AYDIN MENDERES (Devamla) - Şimdi, bağımsızlık bu Meclisin ruhudur. Bu Meclis, millî 
mücadeleyi yapan Meclistir. (RP sıralarından alkışlar) Demokratik Sol Parti bu konuda hassasiyet 
göstermiş, Anavatan Partisi duyarlı davranmış, hatta, bildiğimiz kadarıyla, Sayın Ecevit "bu Hükü
met, bu 6 Mart antlaşmasını gözden geçirsin" demiş. Hemen bir parantez, Batıyla ilişkiler ayrı şey, 
dünyaya açılmak ayrı şey, malımızı satmak ayrı şey; elbette Uzakdoğu'ya da gideceğiz, Rusya'ya 
da gideceğiz, her yere gideceğiz, tabiî, Refah Partisi de buna yardımcı olacaktır, öncülük edecek
tir. Avrupa'yla ilişkiler ayrı şey, Avrupa Birliği ayrı şey, şu gümrük birliği bile ayrı bir şey; ama, 
illâ, gelin bakalım, şu 6 Mart antlaşması noktasına... Buna, Türkiye'de kimse kayıtsız kalamaz, her 
şeyden önce, millî mücadeleyi yapan bu Meclis kayıtsız kalamaz ve eğer, kayıtsız kalan çıkarsa, o 
kayıtsız kalanlar da, boz kalpaklı kuvvacılann yüzüne bakamaz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 
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Bunları, bir eleştiri olarak kabul etmemenizi özellikle istirham ediyorum. Bunları, mutlaka, bu 
Meclis, gündemine alacaktır, buna inanıyoruz. Türkiye, bu yanlıştan kurtulmak mecburiyetindedir; 
bunun sıkıntıları ortaya çıkacaktır, sıkıntıları ortaya da çıkmıştır. İşte, 1 Ocak 1996 başlamadan ön
ce, Sayın Denktaş'ı, apar topar, ne olur ne olmaz diye bir tereddüt saikiyle, 6 Mart Antlaşmasından 
kaynaklanan bir tereddüt saikiyle, Türkiye, Ankara'ya çağırmak ve belirli açıklamaları yapmak lü
zumunu hissetmiştir. 

Şimdi, geliyoruz bu sistem-Anayasa tartışmasının bir diğer noktasına. Sistem, demokrasi di
yor, demokrasi... Peki, bu ortaya çıkan Hükümet, acaba, demokrasinin neresinde; millî iradenin ne
resinde? Şu koca Meclisten başka türlüsü çıkmazmış gibi azınlık hükümeti çıktı geldi karşımıza ve 
bakın, seçmenlerin yüzde 15'i sandık başına gitmedi, bir diğer yüzde 15'inin de oy verdikleri par
tiler barajı aşıp Meclise giremediler; oylar Meclise yansımadı; bir yüzde 25 oyu da siz tehlike sa
yıyorsunuz; bir çırpıda yüzde 55 gitmiş oluyor, halkı ortadan kaldırırıyorsunuz bu şekilde; halk 
yok! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, tabiî ki, mesele, bununla da kalmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi ol
du... Demokrasi, geleneklerle yaşar. 1961'der> beri devam eden bir centilmenlik anlaşması vardı; 
bu anlaşma, büyük bir titizlikle korunmuştu ve en fazla oyu alıp, Parlamentoda, en fazla milletve
kili sayısına sahip partinin bir üyesinin, Meclis Başkanı olması şeklinde ortaya çıkmıştı; buna uyul
madı. Haydi, buna uyulmadı, bunu bir kenara koyalım; dahası var bu işin, koalisyon protokolü var; 
burada, Meclise ait komisyonların başkanlıkları, görevleri paylaşılmış; bu yetmemiş, "Meclis Baş
kanı, ikinci dönem, Doğruyol Partisinden olacak" denilmiş. 

Şimdi, Sayın Başbakan, imza sahibisiniz; şu beyanı nasıl bir demokrasi anlayışıyla ve sık sık 
dilinizden düşürmediğiniz, bizim de gereklerini yerine getireceğinize inandığımız devlet ciddiye
tiyle bağdaştırıyorsunuz Allah aşkına?!. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ve bir Hükümet Programı... İstim arkadan gelsin misali, önce Hükümet Programı yazılmış, 
sonra Bakanlar Kurulu belli olmuş ve bu Hükümet Programı, Bakanlar Kurulunda müzakere edil
memiş. Bakanlar, önce bakan olduklarını öğrenmişler, sonra bir de bakmışlar, bir hükümet progra
mı orada duruyor. Ne olurdu bir gün geç müzakere edilseydi, ne olurdu güven oylaması bir gün geç 
olsaydı?! Evet, Sayın Yılmaz, "Hükümet bir gün önce kurulmalıdır" diye Refah Partisine azınlık 
hükümeti teklifiyle gelmişti ama, herhalde yeni ortağıyla hükümet kurarken bu kadar aceleci olma
sının da bir gereği kalmamıştır demektir. Ne olurdu bir gün geç gelseydi... Ve şimdi, bunu demok
rasiyle... , 

BAŞKAN - Sayın Menderes, 30 dakikayı geçtiniz; sadece hatırlatmak için sözünüzü kestim 
efendim. 

Buyurun, devam edin. , 
AYDIN MENDERES (Devamla) - Çok saygı duyuyorum, toleransınıza sığınıyorum, çok kı

sa bir zamanda toparlamaya çalışacağım efendim. 
Şimdi, böyle bir noktadayız. 
Bu Hükümet Programında bir başka husus var; bir taraftan yeniden yapılanma, bir taraftan ye

rel yönetimlere methiye, bir taraftan da İstanbul ile ilgili yeni düzenlemeler; sayfa 23. Zaman kısa 
olduğu için okumak mümkün değil. Bunun, Anayasa ile de çeliştiği kanaatindeyiz, açıkça ifade edi
yoruz ve aynı zamanda, bu, bu programın, bu konudaki diğer beyanlarıyla da çelişmektedir. İleri
de vakit olursa temas edeceğim, bu programda Sayın Çiller'in izleri ve çizgileri çok fazla. İstanbul 
ile ilgili bölüm, Sayın Yılmaz'ın çizgisini ve düşüncesini yansıtmıyor kanaatini, her şeye rağmen 
muhafaza ediyoruz. 
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Şimdi,,buradan bir üçüncü hususa geçiyoruz: Anayasa ve laiklik. Bakın, Hükümet Programı, 
laikliği, din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak tarif ediyor; güzel. 25 saat sürmüş, Sayın Erba-
kan Sayın Yılmaz görüşmeleri keşke daha uzun sürmüş olsaydı, devam etseydi. 

"Din ve vicdan hürriyeti, ülkemizde de; gelişmiş ülkeler seviyesinde uygulanacaktır" denili
yor; demek uygulanmıyormuşL Biz de onu diyoruz zaten. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) . ' • • : . . . • ' 'i •; . ; . ••' 

"Bütün vatandaşlarımız, ibadet ve inançlarında tamamıyla hür olacaktır" deniliyor; demek hür 
değillermiş ya da tam hür değillermiş... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Güzel. Peki, tat
bikat?.. 

Sayın Başbakan, tabiî, bir metni, genel ifadelerle yazıp, Yüce Meclise sunabilir; ama şimdi, bu 
oturumda cevap verirken, işte ortaya koyduğu bu genel ilkeleri mevcut tatbikata nasıl uygulayacak, 
bunlar nasıl somutlaşacak? Bunların cevabını sunması lazım bize; bize değil, Yüce Meclise sunma
sı lazım. 

Ne yapacaksınız; bu cuma namazı zulmü devam mı edecek? Memura, işçiye yarım saatlik ta
tili çok görmeye devam mı edeceksiniz; ne yapacaksınız? 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)-İsteyip de kılamayan var mı Sayın Menderes?.. 

AYDIN MENDERES (Devamla) - Başörtüsü zulmü devam mı edecek? Başörtüsü bağlamak, 
ibadetle inanç hürriyetleri içerisinde değil mi ya da özel hayat değil mi? (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Üniversitelere sokturmuyorsunuz... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Kim demiş!.. 
AYDIN MENDERES (Devamla) - Hangi üniversiteye aldırıyorsunuz?.. (DYP sıralarından 

gürültüler) 
İRFETTİN AKAR (Muğla) - Bu güzel fikirlerinizi, zamanında siz niye uygulamadımz Sayın 

Menderes?! 
AYDIN MENDERES (Devamla) - Zamanında uygülayamadıysak, bak, aranızdaki birçok ar

kadaşla o sorumluluğu paylaştık demektir aziz dostum. 

Kurban derisi zulmü devam mı edecek? Efendim, kurban derisini vermesi serbestmiş, topla
ması yasak... Bu hangi mantık, bu hangi hukuk anlayışı?!. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış: 

•ar) ' 
Ve asıl bir başkası, hac zulmü... İllâ Diyanet Vakfı taşıyacak; hayır, olmaz. Hangi yoldan gi

dilecek?.. Bu hac farizasının yerine getirilmesi uygulaması, seyahat hürriyetini bile tahdit ediyor.. 
Bırakın burada vicdan hürriyetini, bırakın burada din hürriyetini, bu uygulamayı devam ettirirse
niz, burada, seyahat hürriyetini bile tahdit etmeye devam etmiş olursunuz. 

Asıl, bir sekiz yıllık ilköğretim var... Sekiz yıl olur, onbeş yıl olur, beş yıl olur... Sayın Başba
kan, sadece Yüce Meclis, sadece Refah Partisi Grubu değil, inanıyorum ki, pek çok milletvekili ar
kadaşımız ve özellikle Anavatan Partisi Grubu da bu sorunun cevabını bekliyor. Bu sekiz yıla çı
karma işi, imam-hatip okullarının orta kısmını kapatmak için midir değil midir; bunu açıklığa ka
vuşturmanız gerekir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri; alkışlar) 

"Başörtüsü" deyince, hiçkimse de irkilmesin. Refah Partisinin, başını örtene de saygısı var ört
meyene de saygısı var; herkes, istediği gibi gezer; ama, eşit şartlar altında gezer. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) -

' . ' • . • • * ~ ' . , ' • • • • • ' ' f ' • • . ' • ' . ' • " 
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İRFETTİN AKAR (Muğla)-Kadınları niye getirmediniz bu Meclise?.. 

AYDIN MENDERES (Devamla) - Size avukatlık mı verdiler!.. (RP sıralarından alkışlar) 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Hayır... . ' 

AYDIN MENDERES (Devamla) - Eğer, partiniz adına, Refah Partisinin içişlerine karışacak-
sanız, gelin münavebeyle yapalım, becayiş yapalım; ben de geleyim sizin partinizin icraatını tenkit 
edeyim. Böyle şey olur mu!.. Bu aklı kimden alıyorsunuz siz, kimden?.. (RP sıralarından alkışlar) 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Kadınları niye seçtirmediniz?.. İçinizle dışınız bir değil... 

BAŞKAN - Sayın Akar, lütfen dinleyin efendim... 
AYDIN MENDERES (Devamla) - Yakında, dosyalar geldikçe, kimin içinin dışının bir oldu

ğu ortaya çıkacaktır. 

İRFETTİN AKAR (Muğla) - Doğruyu konuşmuyorsunuz... 

AYDIN MENDERES (Devamla) - Bir diğer konu, Atatürk ilkeleri konusudur. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Çarpılırsın... 

. BAŞKAN - Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 

AYDIN MENDERES (Devamla) - Atatürk ilkelerinden dolayı çarpılacaklar, gümrük birliği
ne gidip imza atıp, bu 6 Marti devam ettirenler olurlar. (RP sıralarından alkışlar) 

İstiklali tamme... Şu Gençliğe Hitabeyi bir okuyun, Gençliğe Hitabeyi. "Türk istiklalini ve 
cumhuriyetini muhafaza etmektir" diyor. İstiklale; yani, bağımsızlığa, cumhuriyetin bile önünde 
değer addedilmiş. Neden? Millî mücadele demek, Atatürk ilkeleri demek, her şeyden önce, istikla
li tamme (tam bağımsızlık) demektir. Eğer tam bağımsızlık yoksa Amasya'nın ne hükmü var! Er
zurum'un, Sivas'ın ne hükmü var, İnönülerin, Sakaryaların, Dumlupınarların,, Çanakkalelerin ne 
hükmü var. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) v 

Atatürk'e ve Atatürk ilkelerine bakılınca göreceğiniz şudur: Akılcılık ve ilimcilik. Şimdi, siz
lerin yapmak istediği, sınanmamış, denenmemiş kendi dogmatik düşüncelerinizi, tam bir dayatma
cı anlayışla kabul ettirmek için, Atatürk ilkelerini paravan yapmaktır. (RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Ben de hatırlıyorum; yerli malı haftaları ne oldu? Bakın, sanayileşme... Ne yaptınız bu sana
yileşmeye? Efendim, sadece Batı'ya benzemek... Ne Tanzimat ne cumhuriyet böyle bir taklitçiliği 
hedef aldı, asla; hedef, muasır medeniyetleri geçmek; onları taklit etmek değil. (RP sıralarından al
kışlar) Ne ile?.. Sanayi yok, kendi ayaklarının üzerinde duramıyorsun; neyle geçeceksin? Keşke va
kit olsaydı da bu konulara daha etraflıca girebilseydik; gireriz... 

Şahsiyetli dışpolitika, fevkalade önemlidir. Evet, işte, bütün bunlar reddedilecek ve sonra siz, 
"Atatürk ilkeleri" diyeceksiniz! Hayır, olmaz! Türkiye'nin nesi var nesi yoksa, ne yaparsanız yapın, 
bu rantiyecilerin hizmetine veremezsiniz. Bunu bir kere, bir yere yazın. (RP sıralarından alkışlar) 

O hafta içerisinde, Refah Partisi, olgunluk içerisinde davrandı, centilmence davrandı, dürüst 
davrandı, Sayın Erbakan tarafından görev on günde iade edildi; hocalık yaptı. 

Burada bir hakkı teslim etmek mecburiyetindeyim. Refah-Anavatan Partisi hükümeti bozul
muş olmasına rağmen, Sayın Mesut Yılmaz'ın, Sayın Erbakan'm gösterdiği bu anlayış ve fedakâr
lığı reddetmeyen, tam tersine, hakkı teslim eden bir kadirşinaslık içerisinde konuşmuş olmasını da, 
gerçekten, teşekkürle ve saygıyla karşılıyoruz. Şahsım ve Grubum adına bunu rahatlıkla ifade ede
rim. (RP sıralarından alkışlar) 
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Burada, diğer bir hususa geldik şimdi. Bütün bunlara rağmen, ortaya bir Refah-ANAP hükü
meti çıkamadı, Refah ağırlıklı bir hükümet çıkamadı. 

Bu noktaya gelmeden önce, bir hususa da, açıklığa kavuşturmak mecburiyetindeyim. Sayın 
Erbakan büyük fedakârlık göstermiştir. Niçin? Sebebi belli -kendileri de ifade ettiler- işte Hakkâ
ri... Orada çöplükte ekmek toplayan insanlar, ekmek kuyrukları, işsizler, o çocuklarımız, tiner kok
lamaya terk edilmiş o çocuklarımız... İşte, büyük şehirlerdeki bu facia, kırsal kesimdeki bu facia... 
Ama, Sayın Çiller de diyor ki: "Ben de fedakârlıkta bulundum." Hayır, Sayın Çiller, bunu, bir fe
dakârlık olsun diye yapmadı; Sayın Çiller, bunu, bir analık içgüdüsüyle yapmadı; sadece, kendisi
ni koruma içgüdüsüyle yaptı, sadece, kendisini koruma... (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Yılmaz, bu hükümetin, yani, Refah-ANAP hükümetinin niye kurulmadığını açıklama
dı, açıklayamadı; onun için de, bu, bir karanlık oda hükümetidir. • 

Demokrasinin bir hastalığı ortaya çıkmıştır: Rantiyeciler hastalığı ve şimdi hemen huzurunuz
da şu tespiti yapmak mecburiyetindeyiz: Sayın Yılmaz, hani, Refah'tan aldığınızdan daha fazlası
nı Doğru Yol Partisinden alacaktınız; hani, ekonominin tamamı sizin olacaktı; hani, içborçlar Mer
kez Bankasına devredilecekti!.. Acaba, buna İMF mi karşı çıktı, yoksa, Doğru Yol Partisi mi bunu 
yazdırtmadı? Tabiî, bunu da milletimize ve Yüce Meclise herhalde açıklamanız gerekecektir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; şimdi, karşınızda bir hükümet var. Esasen, bu Hükü
met, bir antidemokratik hükümet; demokratik kurallara uymamış; milletin iradesi yansımamış ve 
bu Hükümet, bir hükümet -evet, doğru; meşru; Anayasaya göre oyunu alır, meşru olur- ama, bu, 
bir demokrasi ayıbı olarak tarihe böyle geçecektir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu Hükümet, bir zoraki nikah hükümetidir -nikah benzetmesi de bizim değil; çünkü, bunu 
medya yaptı- aynı zamanda. Şu söylenenlere bakınız: Bu Hükümet, kongre hükümeti-iki partinin 
de kongreleri var- ve aynı zamanda, bu Hükümet, bir Sayın Çiller'i koruma hükümetidir. "Hayır" 
diyorsanız, Halep orada ise arşın burada; gelecek dosyalar, gelecek Meclis soruşturmaları, o zaman 
anlayacağız bu hükümetin niçin kurulduğunu... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Cansız bir hükümet, heyecansız bir hükümet... Hükümet Programı okundu, geçti. Ne hükümet
ler geldi geçti bu Meclisten; bu kadar cansız ve heyecansız bir program iradına şahit olmadı bu Par
lamento. 

Esas itibariyle, sözün kısası, bu Hükümet, bir "yoklar" hükümetidir. Halkta tabanı yok, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde tabanı yok; yasa, Anayasa nasıl çıkaracak... Güvencesi yok bu Hükü
metin; prestiji yok; umut yok, heyecan yok; her şeyden önce, halkın güveni yok bu Hükümete. 
Çünkü, nasıl bir ekseriyet, belli değil, kanun çıkaracağım dese, çıkarabilir mi belli değil, yarın bir 
Meclis soruşturması verildiği vakit ne olacak, belli değil. "Azınlık hükümeti" demek, her gün ken
disini güvenoyuna sunan bir hükümet demektir ve bunun zorluklarını da -buna ister yeni model de
yin ister eski model deyin- hep birlikte yaşayacağız. 

Gelin, bu yağma, talan ekonomisini sürdürmemek için; gelin, demokrasiye uygun, milletin ira
desine uygun bir hükümeti bu Parlamento bünyesinden çıkarmak için, yol kısayken dönelim. Bu, 
bizim bir kardeşane tavsiyemizdir. 

Bu Hükümet, esas itibariyle, Sayın Yılmaz'in, bir iki ay devam etsin diye kuralım dediği azın
lık hükümetine benziyor. Yüce Meclisin ve bütün siyasî partilerin yapacakları iş, bu beyanı esas al
mak suretiyle, bugünden tezi yok, yeni, ciddî, istikrarlı, çözüm getirecek, bu batmış gemiyi kurta
racak, bu, hattan çıkmış olan treni tekrar rayına koyacak olan bir hükümeti kurmaktır; bunun için 
ellerinden geleni yapmalarıdır. Bu çalışmalar, bu Hükümet devam ederken; hatta, daha güvenoyu 
almadan bile başlamalı ve sürdürülmelidir. Bu, bizim kardeşçe bir tavsiyemizdir. 
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Bakın, dört tane de alternatif var: Bunlardan bir tanesi Refah-ANAP hükümetidir; diğeri Re-
fah-Doğru Yol hükümetidir; bir diğeri Refah-ANAP-Doğru Yol Hükümetidir.,. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Biraz evvel söylediklerin ne oluyor şimdi?! 

AYDIN MENDERES (Devamla) - Ne yapalım, sizi aklamaya mecburuz; sizi halkın içerisine 
çıkacak hale getirmek istiyoruz. Bak, burada kardeşlik görevi yapıyorum, sen benim kalbimi kırı
yorsun; olur mu öyle şey!.. (RP sıralarından alkışlar) 

... ya da -memnuniyetle- Refah-CHP ve DSP hükümetidir. Biz yine buradayız. (DSP sıraların
dan "Bize bulaşmayın" sesleri) "Bizim, ANAP'tan da Doğru Yol'dan da, görüşlerimiz, Refah Par
tisine çok daha yakındır" sözü -1992 yılında söylenmiş- itirazların geldiği yerin Sayın Genel Baş
kanına aittir; tespiti de doğrudur. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Olmaz olmaz demeyin; şu ANAP'la Doğru Yol biraraya geldikten sonra, gelin bakın, Allah'ın 
izniyle bu Meclisten ne hükümetler çıkar! 

Hepinize sonsuz saygı sunuyorum, Sayın Başkana şükranlarımı sunuyorum. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Menderes, teşekkür ederim. 

Sayın Şener, sizin aleyhinize çalışmaması için zamanı durdurdum. 

Sayın Menderes, 1 saatlik sürenin 48 dakikasını kullandı, sizin süreniz 12 dakikadır. Sayın 
Ecevit'e ilave ettiğim 5 dakikayı da size aynen tanıyacağım; dolayısıyla, İ7 dakikalık bir süreniz 
var. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
değerli büyüğüm, saygıdeğer ağabeyim Aydın Menderes Beyefendi, Refah Partisi Grubu adına ilk, 
konuşmayı yaptılar; bana az bir süre kaldı; ama, yapmış olduğu bu güzel konuşmada çok önemli 
açıklamalarda bulundular; 24 Aralık seçimleriyle halkın beklentilerini dile getirdiler; bu beklenti
ler karşısında, rantiye sınıfının; yani, üretmeden, çalışmadan, yatırım yapmadan devleti hortumla-
yarak kazananların nasıl bir hükümet ortaya çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdiler, anlattılar. 

Ben, bu koalisyonun, kuruluşu, yapısı ve önünüze konulan şu metnin muhtevası itibariyle, hal
kı nasıl ezeceğini, birkaç rantiyeciyi nasıl zengin edeceğini, borç ve faiz ödemeleriyle su alan ge
miyi nasıl batıracağını açıklamak için huzurlarınızdayım. 

Evet, belirtildiği gibi, bu Hükümet, bir rantiye hükümeti olarak kurulmuştur ve bu Hükümetin 
yapısına baktığımız zaman, açıkça gördüğümüz bir nokta vardır; bu nokta şudur: Ekonominin ağır
lığı Doğru Yol Partisindedir. Sayın Yılmaz, daha önce "ekonomi yönetimi iki ayrı partide olursa 
uyum sağlanamaz" diyor, ekonominin tamamının kendilerinde olmasını istiyordu, talep ediyordu; 
ama, şimdi görüyoruz ki, Devlet Planlama Teşkilatı Doğru Yol Partisindedir, Hazine Müsteşarlığı 
Doğru Yol Partisindedir, Dış Ticaret Müsteşarlığı Doğru Yol Partisindedir, Eximbank, Gümrükler 
Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Toplu Konut İdaresi bütünüyle Doğru Yol Partisin
dedir; sadece, ellerinde, yetkileri sınırlandırılmış bir Maliye Bakanlığı kalmıştır. Bunun, elbette bir 
sebebi vardır. Bü sebep bence şudur: -geçen eylül ayını herkes hatırlar- DYP-CHP Koalisyonunda 
bir dağılma meydana gelmişti, o arada da Anayolu kurabilmek için Sayın Çiller ile Sayın Mesut 
Yılmaz bir araya geldiler ve sonra anlaşamadılar, hatta kavga ettikleri söylendi, ayrıldılar. Arada
ki bu anlaşmazlığın gerekçesi de şuydu: Sayın Çiller, Sayın Yılmaz'ı sınava tabi tutmuştu ve "ben, 
sizin öğrenciniz değilim, imtihana çeker gibi, beni, öyle, ekonomiden hesaba çekemezsiniz" demişti. 
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Şimdi, bu Hükümetin ekonomiyle ilgili görüntüsüne baktığımızda, hemen tespit edeceğimiz 
nokta şu: Ekonomideki ağırlık Doğru Yol Partisinde olduğuna göre, demek ki, Sayın Tansu Çiller, 
Sayın Başbakana o dönemde verdiği kırık notu, bu Koalisyon Hükümetinin kuruluşu sırasında de
vam ettirmiştir. (RP sıralarından alkışlar) 

Ancak, 24 Aralık seçimlerinden önce Anavatan Partisinin gazetelere vermiş olduğu seçim 
ilanlarında da, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çiller'i ekonomide başarısız bul
muş ve karnesine kırık not vermişti.Bu, neyin ifadesidir; karşılıklı bu kırık not vermelerin açık bir 
ifadesi vardır; ekonomiyi ne Doğru Yol Partisi biliyor ne de Anavatan Partisi biliyor. 

Sizin politikalarınız halkı perişan etmiştir; yıllardır ayrı ayrı iktidardasınız, şimdi birlikte ikti
dar olmaya çalışıyorsunuz; uyguladığınız bu yanlış politikalarla köylüyü mahvettiniz, esnafı, sanat
kârı ezdiniz; işçiyi, memuru enflasyona ezdirdiniz; gelir dağılımını bozdunuz; çalışmadan, üretme
den havadan para kazanan rantiye sınıfını âbâd ettiniz; yatırım ve üretimi terk ettiniz. Halk, ikini
ze birden zayıf not vermiş ve notunuzu kırmıştır; bu yüzden de oylarınızı azaltmıştır. Açıkça söy
lüyorum, bundan sonra, bu sahip olduğunuz ekonomik düzenle bu ülkenin hiçbir sorununu çöze
mezsiniz, ağırlaştırırsınız; bu düzenle hiçbir yere varamazsınız. Bundan sonra, muhalefet partisi 
olarak da, günü geldiğinde iktidar partisi olarak da, ekonomiyi size biz öğreteceğiz; Refah Partisi 
öğretecek.(RP sıralarından alkışlar) 

Bu Hükümetin kuruluşuna ve Hükümet Protokolünün içeriğine baktığımızda, tespitettiğimiz 
Uç ana görüntüden biri şudur: Bu Hükümet, küçük bir rantiye sınıfını zengin etmek için kurulmuş
tur. Aynı görüşü, Sayın Başbakan Mesut Yılmaz, 51 inci Çiller Hükümetinin Programı üzerindeki 
görüşlerini Genel Kurulda dile getirirken ifade etmişlerdi. Tutanaklara geçen ifadelerinde aynen 
şöyle demişlerdi: "Türkiye'de emeğiyle geçinen, alınteriyle geçinen, ücret karşılığında geçinen bü
tün kesimlerin Türkiye nüfusu içerisindeki oranı yüzde 95'tir. Bütün bu kesimler, yüzde 5'i aşma
yan rantiye kesimi tarafından sömürülmektedir; ama, bunun müsebbibi o kesimler değildir; bunun 
müsebbibi bu Hükümettir, Sayın Çiller'dir" demişlerdi o günlerde ve ANAP sıralarından alkışlar 
almışlardı ve devamla da "Koalisyon Hükümetinin 1992'den, 1993'ten, 1994'ten bugüne kadar o ran
tiye sınıfına içborçlanma faizi olarak ödediği toplam miktar yaklaşık 800 trilyon liradır" demişti. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, 53 üncü Mesut Yılhıaz Hükümetinin, zihniyet ye program itiba
riyle, bu konuda, önceki Tansu Çiller Hükümetinden hiçbir farkı yoktur; her ikisinde de ekonomik 
politikaların esası aynıdır -faiz, döviz, borsa ve rant- bir türlü reel ekonomiye gelememişlerdir. 

ANAP seçim taahhütnamesinde, üretimle ilgili bir şey yok; hatta "üretim" kelime olarak, kav
ram olarak bile kullanılmamıştır. Ancak, görüyoruz ki, 53 üncü Hükümetin Programına, heyecan
sız da olsa, dağınık olarak serpiştirilmiş üretimle ilgili kelimeler var. Bu da, Refah Partisiyle yapı
lan görüşmelerin bereketi olarak yorumlanabilir. 

Evet, bu Hükümet, 53 üncü Hükümet, sadece on aylık bir Hükümettir. İki parti arasındaki Ko
alisyon Protokolü beş yıllık bir protokoldür; ancak, üzerinde müzakere ettiğimiz 53 üncü Hüküme
tin Programı, on aylık bir hükümete ait programdır. 

Sayın Başbakanın, bu ay, on aylık Başbakanlığında karşılaştığı ilk tablo, 2 katrilyona yakın 
borç ve faiz ödemesidir. Önümüzdeki ilk dört ay içerisinde, 1 katrilyon içborç anapara ve faiz öde
mesi yardır; yani, kendi ifadeleriyle, rantiye kesimine kaynak aktarmak için görev başında buluna
caklardır. 65 milyon insanımızın ekmek alırken, tuz alırken, şeker alırken, peynir alırken KDV'dir, 
vesairedir diye, alınterinden ayırarak ödediği vergiler, bu on aylık dönem içerisinde, rantiye kesi
mine faiz ödemesi olarak aktarılacaktır; ama, bunlar yetmeyecektir; çünkü, ödeyeceği borç ve fa
izleri vergi gelirlerini aşmaktadır, yeniden borçlanmak zorunda kalacaktır ve özelleştirmedir diye, 
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Petrol Ofisini, TÜPRAŞ'ı, Telekom'u, Demir-Çelik İşletmelerini, Petkim'i ve termik santralları sı
raya koymuş vaziyettedirler. İşte, önümüzdeki on ayın serüveni budur. Bu on ayın hesabını, sade
ce ve sadece rantiye kesimine, bütçe imkânlarıyla, kamu kesimi imkânlarıyla kaynak aktarma şek
linde göstereceklerdir. 

Hükümet Programı, kamu borçlarının nasıl itfa edileceğinden dahi söz etmemiştir. Halbuki, 
Anavatan Partisinin seçim taahhütnamesinin en iddialı bölümü, içborç ve faizlerinin itfasıyla ilgi
liydi. Bu borçlar Merkez Bankasına devredilecekti, Merkez Bankası özerkleştirilecekti ve iki yıllık 
bir süre içerisinde, Hükümet, Hazine, bu içborç faiz ödemelerinden kurtulacak, en azından rahatla
yacaktı. Buna rağmen, Anavatan Partisinin seçim taahhütnamesinde iddialı olarak yer alan bu bö
lümün, Sayın Mesut Yılmaz Hükümetinin Programında yer almayışının iki sebebi vardır: Bu iki se
bepten birincisi, demek ki, Sayın Tansu Çiller, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü ekonomi yö
netimi dönemini geride bırakan bir isim olarak, bu hükümet kurulurken, ANAP'in ekonomi kur
maylarının bu görüşüne iltifat etmemiştir, beğenmemiştir; açıkçası, kırık not vermiştir. 

İkincisi belki de daha önemlidir, Sayın Çiller, ekonomiyle ilgili bakanlıkları ve ana unsurları 
Anavatan Partisine emanet etmemiştir, güv enememi ştir; ama, sonuç ortadadır, rantiye sınıfına, 
cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak aktarma görevi, bu, on aylık hükümetiyle Sayın Mesut Yıl-
maz'a verilmiş durumdadır. 

ANAP'lı saygıdeğer arkadaşlarım, bu başarınızdan dolayı, aslında, sizleri kutlamak istiyorum. 

Değerli Anavatan Partili ve Doğru Yol Partili arkadaşlarım, rakamlar gerçekten korkunçtur. 
Anavatan Partisinin 48 milyar dolara çıkardığı dışborç, Çiller Hükümeti döneminde 80 milyar do
lara gelmiş, dayanmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Şener, size, 5 dakikalık bir süre ilave ediyorum. 

Buyurun... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ANAP'ın 88 trilyon lira olarak bıraktığı içborç, 2 katril

yona ulaşmıştır. Bugün, 1995 yılı itibariyle, devlet borç ve faiz,ödemelerinin vergi gelirlerine ora
nı yüzde 177 olmuştur. 

. Bu Türkiye, ayrı ayrı iktidar olan Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisinin ortaya çıkardığı 
Türkiye'dir. Ayrı ayrı, Türkiye'yi, bu noktaya getirenler, bugün, ekonomiyi düzeltme iddiasında 
olamazlar, bu ülkedeki, hiçbir sorunu çözebilme iddiasında olamazlar. 

Bu Hükümetin, bu on aylık Hükümetin birinci işlevi, rantiye kesimine kaynak aktarmak ol
makla birlikte, bir başka işlevi de vardır ki, bu işlev, Hükümet Programında ve şu ana kadar bu iki 
siyasî partinin iktidar dönemlerindeki icraatlarıyla kendini göstermiştir, açığa çıkmıştır. Bu Hükü
met, bir anlamda, âdeta, geniş halk kitlelerini mağdur etme, ezme esası, anlayışı üzerine kurulmuş
tur. 

Enflasyonla, Türkiye'de yaşayan insanlar ezilmiştir. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflas
yon oranları, son yılların enflasyon oranlarıdır. Sabit ve dargelirliler, enflasyon altında perişan ol
muşlardır, mağdur olmuşlardır. Faizlerle eziyorsunuz ve haksız vergilerle, bu milleti, 60 milyon in
sanı perişan ediyorsunuz. 

Şu Hükümet programında bile, hâlâ, tüketime dayalı vergilerin, vergi gelirleri içerisindeki 
ağırlığının artırılacağından bahsedilmektedir. Bu, doğrudan doğruya, dargelirlilerin, sabit gelirlile
rin üzerindeki vergi yükünün artırılacağı anlamını taşımaktadır. 
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İşsizlik, cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine ulaşmıştır; şu Programdaki öneriler ve gö
rüşlerle işsizliğin devam edeceği de açıkça anlaşılmaktadır. Ekonomiyi küçültenler, bugün iktidar
dadır; cumhuriyet tarihinde ekonomiye en yüksek küçülme oranını verenler, yine bugün iktidarda-. 
dırlar. 

Hükümet Programına, 500 günden daha önce, enflasyonu yüzde 10'a indireceğini söyleyen 
Sayın Çiller'in UDİDEM Programına benzer, hâlâ, enflasyonu yüzde 10'un altına çekme iddiaları 
yerleştirilmiş bulunmaktadır. Bu cümle buraya yazılırken, halkla alay etmiş olmayıp, bunun, defa
larca söyledik diye düşünülmesi ve ona göre tanzim edilmesi gerekirdi. 

İşsizlikle ilgili hiçbir çözüm önerisi yok. ÖTV vesaire gibi birtakım yeni vergiler öngörülmek 
suretiyle, dar ve sabit gelirli gruplar üzerindeki vergilerin artırılacağı açıkça ifade ediliyor. 

Türkiye'de, nüfusun yarısı köylerde yaşıyor ve yıllardır çiftçi eziliyor; mazota, gübreye, tarım 
ilaçlarına dayanılmaz zamlar yapılıyor; hayvancılık yok ediliyor; 3 milyar dolarlık tarım ürünü it
hal ediliyor; ancak, Hükümet Programında çiftçinin, köylünün sorunlarına eğilinmemiş. Program
da, buğday üreticisi yok, pancar üreticisi yok, pamuk üreticisi yok, zeytin üreticisi yok, tütün üre
ticisi yok... Sayın Başbakan, Başbakanlık koltuğuna oturunca, Karadenizi de unutmuş; fındık ve 
çay üreticisi de maalesef, bu programda yer almıyor. (RP sıralarından alkışlar) 

Orman köylüsünün sorunları unutulmuş. Esnaf, bu Programla, yine ezileceğe benziyor; çün
kü, esnafa verilen tek şey ek vergilerden ibarettir. • • ' ' . • • • 

Bugün, memur ve işçi emeklisi perişandır; ama, Hükümet Programında "Bütçe imkânlarına 
göre gerekli iyileştirme yapılacaktır" deniliyor. Bütçe imkânları bulunmadığına göre, Hükümet, he
men bugünden açıkça ifade ediyor ki, memura ve emekliye hiçbir iyileştirme yapmayacaktır. 

Bu programda, asgarî ücretle ilgili hiçbir şey yoktur, işsizlik sigortasına değinilmemiştir, iş gü
vencesi yoktur, işsizliğin önlenmesine dair inandırıcı hiçbir şey yoktur, örgütlenmenin önündeki 
engellerin kaldırılacağına dair bir taahhüt yoktur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

. BAŞKAN-Sayın Şener, bir iki cümleyle bitirebilir misiniz efendim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Peki, efendim. 

BAŞKAN - Lütfen, istirham ediyorum... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - . . . sadece ve sadece rantiye kesimine aktarılacak kaynak
ları idare etmekle görevli on aylık bir İktidar vardır. 

Evet, böyle bir ortamda, devletin ağır yük altında bulunduğu bir ortamda, programda, devle
tin iflastan nasıl kurtarılacağıyla da ilgili hiçbir çözüm önerisi bulunmamaktadır. Köylerin yolları
nı yapmak, sularını götürebilmek için; asgarî yaşam şartını bütün vatandaşlarımıza sağlayabilmek 
için; eğitim ve sağlık hizmetlerinin karşılanabilmesi için, yılda en az 50-60 milyar dolara ihtiyaç 
duyduğumuz bu ortamda, bu Hükümetin -yıllardır sürdürdüğü yanlış politikalarla- yapabileceği 
hiçbir şey yoktur. 

Bu noktada konuşmamı tamamlarken, dostane bir tavsiyede bulunmak istiyorum: "Yol yakın
ken geri dönün Sayın Başbakan" demeyi bir görev olarak addediyorum. Böyle bir azınlık Hüküme
tiyle hiçbir yere varamazsınız. Gittiğiniz bu yol çıkmaz sokaktır. Bunu, bir dost tavsiyesi olarak ifa
de ediyorum, bir dost tavsiyesi olarak kabul edebilirsiniz. Her geçen gün "keşke bu tavsiyelere uy-
saydım" demeniz muhtemeldir, o günleri görmenizi de temenni etmiyoruz. Bu bakımdan "yol ya
kınken geri dönün" diyoruz. 
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Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubunda. İlk olarak, Sayın Yılmaz Karakoyunlu konuşacak. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yılmaz Karakoyunlu; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Sayın Mesut Yılmaz başkanlığında teşekkül eden 53 üncü cumhuriyet Hükümetinin 
programı üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini, önerilerini ve eleştirilerini sunmak üzere huzu
runuzdayım. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisimize ve yeni teşekkül eden Hü
kümetimize saygılarımı sunarım. 20 nci Dönem parlamento hayatımızın ve yeni Hükümetimizin 
ulusumuza, yurdumuza hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, Anavatan Partisinin, Hükümet Programı üzerindeki görüşlerini, süreyi eşit 
paylaştığım arkadaşımla birlikte takdim edeceğim. Söz süresinin ikinci kısmını, İstanbul Milletve
kili Sayın Profesör Doktor Ahat Andican kullanacak ve Partimizin görüşlerini takdim edecektir. 

Değerli milletvekilleri, 24 Aralık seçim sonuçları, koalisyon modellerinin, bugüne kadar alışı
lagelmiş olanlarının dışında yeni çözüm önerileri aranmasını ve ülkenin hükümetsiz kalmış olma
sından kaynaklanan bütün sıkintılarına çözüm olabilecek etkin bir modelle, yeniden hükümet ola
rak teşekkül etmesini zorunlu hale getirmişti. Gerek Koalisyonun Protokolünde gerekse Hükümet 
Programında, bu yeni koalisyon arayışlarının özelliklerini tümüyle bulmak mümkündür. Koalisyon 
Protokolünü uzun dönemli strateji ilkelerini ve değerlerini içeren bir vesika; Hükümet Programını 
ise, uzun dönemli stratejik değerleri ve tespitleri ifade eden, Koalisyon Protokolünün doğrultula
rında ve amaçlarında yer alanlardan, beş yıllık zaman içerisinde gerçekleştirilebilir hedeflere dö
nüştürülmüş olanlarının benimsenmesi şeklinde kabul ediyoruz. Nitekim, Sayın Başbakan, Hükü
met Programını takdim ederken ve bu konuda Meclise bilgi arz ederken, bu ilişkiyi, son derece dik
katli şekilde göz önünde tutmuş ve Programla, Koalisyon Protokolü arasındaki bu hassas bağlantı
ya, fevkalade açıklık getiren ince bir anlatım tarzıyla temas etmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi, ülkenin içinde 
bulunduğu sorunların çözümünde ve yeni yüzyılın Türkiye'den beklediği düzeye ulaşmada gerek
li olan bütün unsurlar açısından ittifak etmiş, bu anlayış birliği içerisinde, çok önemli bir hizmet ar
zusu ve fevkalade iddialı bir siyaset iradesi ortaya koymuştur. Bugün teşekkül eden Hükümet, bu 
hizmet arzusunun ve siyaset iradesinin ürünüdür. Bu nedenle, bu Koalisyonun teşkilinde, karşılık
lı özveri ve uzlaşma gösteren Doğru Yol Partisinin Sayın Genel Başkanı Profesör Doktor Tansu 
Çillcr'e, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Başbakan Mesut Yılmaz,'a ve parti başkanlarının 
arkasında, bu Koalisyonun teşkili için her türlü desteği temin eden Anavatan Partisi ve Doğru Yol 
Partisi Gruplarına teşekkürlerimi ve tebriklerimi de arz ediyorum. (ANAP ve DYP sıralarından al
kışlar) . ,,~ 

Bu Koalisyonun stratejik temelini teşkil eden protokol ve ona bağlı olarak tanzim edilen Hü
kümet Programı, bir başka hususiyet içerisinde; o da, Yüksek Meclisiniz tarafından 1995 yılı içe
risinde kabul edilmiş bulunan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının, gerek zaman dilimi itibariy
le ihtiva ettiği dönemde, gerekse yine Meclisin yüce kabulüyle kararlaştırılmış olan ilkeler doğrul
tusunda, bütün hedefleri gerçekleştirebilecek şekilde, ortak anlayışı, tek bir program bünyesinde 
bütünleştirmiş olmasıdır; 

Bundan evvelki koalisyon hükümetlerinin programlarında, herhangi bir şekilde, biraz evvel 
işaret ettiğim planla bağlantılı olma ve birbirleriyle bağlantı yılları içerisinde sürdürülebilir karar-
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lıhk ve hedef gerçekleştirme ilişkisi yönünden benzerlik olmadığından, bu programın özgün karak
teri gereği, burada yapılacak tartışmaların mutlaka dikkate alınması gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; programın isabetle değerlendirilmesinde, hedeflerin sağ
lıklı tartışma zeminine oturtulmasında ve program hedefinin başladığı noktadaki ekonomik ve sos
yal durumun tartışılmasında bazı tespitlere ihtiyaç vardır. Bu tespitleri, sırf bu amaçla ve özet bir 
şekilde dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

1994 yılında yaşanan krizin hemen akabinde, mevcut olumsuzlukları gidermeye yönelik ol
mak üzere, piyasaları istikrara kavuşturacak önlemler paketi harekete geçirilmişti ve uygulamaya 
konulmuştu. Bu paketler, hatırlayacağınız gibi, çok sıkı, maliye ve para politikalarıyla, ekonomide 
daralma yaratmış ve büyüme hızını da düşürmüştü. Ekonomideki bu daralmaya rağmen, Türk Li
rasının hızlı değer kaybı, üretim maliyetlerini yükselten etkisiyle, enflasyona yönelik olarak benim
senen hedeflerde de bir başarıya ulaşma şansı getirmemişti. Dolayısıyla, ekonomik kalkınma he
defleri, öngörülen oranlarda gerçekleşmedi ve ekonomide bazı sıkıntılarla karşı karşıya gelindi. Bu 
ekonomik peyzajın temel başlıklarını şöyle takdim edebilirim: 

Kamu yatırımlarında gerileme vardır. İç ve dışborç stokunda, malî sistem içerisinde artan öne
miyle, bazı ciddî sıkıntılara sebebiyet verebilir. 

Kamu kesiminin borçlanma parametrelerinde, konsolide bütçenin ve sosyal güvenlik kurum
larının oranları hızlı şekilde artmaktadır. Bu parametrelerdeki borçlanmalar, malî disiplin kültürü 
açısından mutlaka gözden geçirilmelidir. Zira, bu durum, ülkenin gelir dinamiklerinin yeteri kadar 
harekete geçirilmediğinin göstergesidir. Hükümetin malî politikaya ilişkin olarak öngördüğü ilke
ler, politikalar ve tedbirler dizisinde, ülkenin gelir dinamiklerinin hızla harekete geçirilebileceğine, 
ilişkin tedbirler alınmıştır. 

Peki, bu koşullar altında, yeni Hükümet, nasıl bir program düzeni içerisinde ve nasıl bir hedef-
tedbir ilişkisiyle karşımıza çıkmaktadır, neleri öngörmektedir, neleri önermektedir... 

Değerli arkadaşlar, dünya, son derece geniş kapsamlı ve iddialı bir küreselleşme içerisindedir. 
Demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, insan hakları, liberalizm, bilgi teknolojisi ve küreselleşme
ye hız ve etkinlik kazandıran diğer unsurlar, bu noktada fevkalade ehemmiyetlidir. Gerek Planda 
öngörülen temel hedeflere gerekse Koalisyon Protokolünde uzun dönemli stratejik amaçlara ve he
deflere uyumlu çalışmaların sağlanabilmesinde, bilgi teknolojisinin belirleyeceği bir yeniden yapı
lanma söz konusudur. 

Bu ana kadar, Hükümet Programını tenkit eden değerli muhalefet sözcülerinin temas etmedi
ği; fakat, Hükümet Programı bakımından son derece ehemmiyet taşıdığına inandığım bir hususu, 
kısaca takdirlerinize sunmak istiyorum: 

53 üncü Hükümet Programı, protokol ve Hükümet Programıyla, ülkenin ekonomik, sosyal, si
yasal, kültürel bütün sorunlarına acil ve kalıcı çözüm getirmeyi, beş yıllık zaman aralığı içerisin
deki iddiasıyla ortaya koymamıştır. Hükümet Programı, küreselleşmedeki temel amaçlan, ilkeler 
ve politikalar konusunda gerçekçi tespitlere dayandırmıştır. Önce, ulusal varlık hedefimizi belirle- ^, 
mektedir; bu varlığın, insan unsurunu tanımlamaktadır; bu unsurun sahip olduğu imkân, kaynak ve 
özgürlükleri belirleyerek, bu çerçevede yeniden yapılanmanın nasıl gerçekleşeceğinin sistematiği
ni anlatmaktadır. İşte, bu anlayışla hazırlanan Koalisyon Protokolü ve Hükümet Programı, kendi
sinden önceki bütün koalisyon protokollerinden ve hükümet programlarından çok daha değişik 
özellikler taşımakta ve onlardan ayrılmaktadır. 

Böyle bir yaklaşımın çok kısa sürede gerçekleştirilmiş olması da, Yüce Meclisimizin kendi 
içinden, kendi iradesiyle teşkil ettiği Hükümet aracılığıyla bu hedefleri gerçekleştirmeyi benimse
mesi de, her türlü takdirin üzerindedir. 
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Değerli milletvekilleri, Hükümet Programında, ulusal varlık ülküsü, millî ve manevî değerle
re sahip çıkmak, bunlara sadakatle bağlı kalmak ve bu sadakatin sahipliğinde gayret göstermek şek
linde tanımlanıyor. Bu ülkü, doğru yaklaşımlar, sağlıklı politikalar ve gerçekçi çözümlerle başarı
labilecek hedefleri içermektedir. Bu hedefler, bilgi çağının gerektirdiği insanı yetiştirmek, yetenek
lerini en iyi şekilde kullanacakları ortamı, imkânları sağlamak olarak tarif edilmiştir. Bu tarif, ifa
de hürriyetini, din ve vicdan hürriyetini, teşebbüs hürriyetini, demokrasinin vazgeçilmez unsuru 
saymaktadır. Bu ulusal ülkü, bu gerçekçi hedefler ve isabetli tarif unsurlarının bir arada ortaya koy
duğu program değeri, devlet ve toplum yapısının bu anlayış içerisinde yeniden yapılanmasını ge
rektiriyor. 

. Gümrük birliğine girişimiz, yeniden yapılanmanın önemini bilhassa artırmıştır. Gümrük birli
ğinin başarıya ulaşması ve Avrupa ile bütünleşmenin gerçekleşmesi, sadece fizik yarlıklarda söz 
konusu değildir; insan unsuru da, çok önemli bir değişim ve gelişme hedefi, başarısı olarak benim
senmiştir. Yapısal değişim hedefleri içerisinde, Programın, belki de en fazla önem verdiği ve altı
nı, büyük hassasiyetle çizdiği şey, insan unsurunun daima ön plana çıkarılması ve insan unsurunun, 
mümkün olan azamî değerlerde yetiştirilmesinin esas alınmasıdır. 

Bu hedefin, eğitim reformuyla, aile planlamasıyla, sağlık reformuyla, istihdam ve işgücü pi
yasalarındaki etkinliğin artırılması olarak yoğun biçimde alınan sosyal desteklerle, önem taşıyan 
bir başarı kriteri haline getirilmesi de, yine, bu Programın öngördüğü ve başka program değerlerin
de raslanılmayan bir yeni hedef olarak belirmektedir. Bu nedenle, bu Programın; bu bölümünü, di
ğer başka koalisyon protokollerinde ve hükümet programlarında görülmeyen özgün karakterinden 
ötürü takdire değer bulduğumuzu ifade ediyorum. 

Programın yapısal değişim projeleri içerisinde, tarımın, sanayinin ve dünyayla bütünleşmenin . 
öngördüğü hedefler de gerçekçi düzenlemelerdir. Tarımsal politikalarla ilgili yapısal değişimin, 
projelerde ve sanayileşmenin dünya ölçeğindeki bekleyişlere cevap verecek niteliklerde olması; bi
lim ve teknolojide atılım projeleriyle, gelişmelerin de yakından izlenmesi; dışa açılma ve dünyay
la entegrasyon hedefleri ve Avrupa Birliğiyle uyum projeleri açısından, önümüzdeki beş yıl içeri
sinde gerçekleştirilebilecek hedefler arasında önem taşıyan başlıklar olarak dikkat çekmektedir. 

Finansal reformların gerçekleştirilmesi, malî piyasalarda etkinliğin artırılması, sermayede 
mülkiyetin tabana yayılması, Hükümet Programının yapısal değişimdeki önemli başlıklarıdır. 

Değerli- arkadaşlar, ekonomide uluslararası entegrasyon hedefleri kadar, etkinliğin artırılması
na ilişkin yapısal değişim politikaları ve projeleri de, bu Programın dikkat çeken diğer özellikleri 
arasında yer almaktadır. Geriye doğru, beş hükümet programını tetkik ettim; bugüne kadar, bu hü
kümet programlarının hiçbirisinde, ileriye dönük yapısal değişim projelerinin, insan unsuru ve eko
nominin etkinliğini artırmasına ilave olarak, bizatihi ekonominin entegrasyonundan kaynaklanan 
verimliliğini" artırmaya ilişkin hiçbir düzenlemenin bulunmadığını gördüm. Dolayısıyla, bu Prog
ramda getirilen bu yeni yaklaşımı da, her türlü takdirin üzerinde görüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu çerçeve içerisinde, Hükümetin liberal ekonomi değerlerini ve uygula-
,ma disiplinini ihlal etmeden, devletin ekonomideki görev ve sorumluluklarını önemseyen bir yak
laşımın benimsenmiş olması, Programın takdir edilen bir başka değerini oluşturuyor, İstikrar içeri
sinde büyümeyi sağlamak ve ekonomiye yönelik olarak vatandaşa daha müreffeh bir yaşam düze
yini sağlamak, bu konuda benimsenmiş temel hedefler olarak dikkat çekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, ekonominin yanında, ülkenin en önemli sorunu olan şiddet ve terör konu
sunda ve Özellikle, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bölücü terör olayları hakkında, partilerüstü 
önem taşıyan bir sorun olarak ele alınan bu Hükümet Programının yaklaşımını da, takdire şayan 
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bulduğumuzu ifade ediyoruz. Bu yaklaşım isabetlidir; çünkü, sorunun ulaştığı boyut ve kazandığı 
şiddet derinliği ortadadır. Bu ölçekte terör, ülkemizin önündeki en önemli engeldir. Terörün önlen
mesi için, Hükümet Programında derpiş olunan hedefleri ve alınacağı belirtilen tedbirleri, isabetle, 
bir müdahale etkinliği ve hizmet becerisi olarak değerlendirdiğimizi belirtmek istiyorum. Nitekim, 
olağanüstü haliıi tedricen kaldırılmasını; geçici köy koruculuğu sisteminin gözden geçirilerek ak
sayan yönlerinin giderilmesini; terörle mücadele sırasında, terörist ile masum yurttaş ayırımının 
son derece özenli biçimde yapılarak masumun korunmasını; yöre halkının terk ettiği bölgelerde gü
venin sağlanmasına bağlı olarak dönmelerini temin için bütün imkânların seferber edilmesini ve bu 
bölgelerde istihdama yönelik yatırımların mutlaka teşvik edilmesini, terörle mücadele ve bölge hu
zuru açısından olumlu ve etkili önlemler olarak değerlendiriyoruz. . ' - . " . • 

Üniter devlet kararlılığımız, birlik ve beraberlik şuurumuz, bu sorunun üstesinden gelecek en 
önemli manevî varlığımız ve değerimizdir. Hiçbir vatandaş ayırımı yapmaksızın bütün ulusu ku
caklayan devlet anlayışımız, şefkatimiz, saygımız, bu millî davadaki başarı, ülkümüzü yücelten ve 
pekiştiren demokrasi zaferimiz olarak değerlendirilmelidir. Hükümet Programının meseleyi bu an
layış içinde ele almasını da, yine, takdire değer bir başka önemli başlık olarak kabul ediyoruz. 

En yüksek rütbeli komutanından en kıdemsiz askerine kadar, terörle mücadelede hizmet yük-
_ lenmiş ordu mensuplarımızı, güvenlik güçlerimizi, polisimizi, jandarmamızı, bu kutsal vatan göre

vindeki başarısından ötürü de huzurunuzda kutluyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) Bu 
uğurda canını vermiş olan şehitlerimize, yaralanmış olan gazilerimize şükranlarımı ve saygılarımı 
sunuyorum. Şehitlerimize, Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize de sıhhat temenni ediyorum. Ayrı
ca, güneydoğu ve doğu bölgelerimizde terörden dolayı çok büyük zarar gören tarım ve hayvancı
lıkla uğraşan köylümüze sabır dilerken, devletin, onlara yardım elini uzatması gerektiğine inanıyo
rum. Bunun için de, Anavatan Partisi Grubunun, bu meselenin takipçisi olduğunu huzurunuzda ifa
de etmek istiyorum, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet Programının öngördüğü hedefler ve tedbirler 
çerçevesinde, üç konuda, kişisel olarak temennilerimi ve eleştirilerimi, Yüce Meclisin huzurunda, 
Sayın Hükümetin dikkatine sunmak ihtiyacındayım. 

Bunlardan birincisi, sporla ilgili olan kısımdır. Hükümet Programında, sporla ilgili geniş ön
lemler, tedbirler alınmış olmasına rağmen, Birinci Dünya Hava Oyunları Olimpiyatlarına yer veril
memiştir. Halbuki, dünyada ilk defa düzenlenecek olan böyle bir organizasyonun, İstanbul olimpi
yatları kadar önemli bir spor olayı olduğunu hatırlamanızı rica ederim; hatta, 2004 olimpiyatlarının 
Türkiye'ye kazandırılmasında etkin bir rol oynayacağını da dikkatinize sunarım. Böyle büyük bir 
organizasyonun Türkiye tarafından yapılması görevi, Uluslararası Havacılık Federasyonunda yapı
lan oylama sonucunda, Türk Hava Kurumumuza tevdi edilmiştir. 

Yurdumuzun sekiz ayrı yöresinde ve onyedi dalda yapılacak olan bu müsabakalara onbinler-
ce yabancı yarışmacı katılacaktır. Bu durum, ülkemizin tanıtımı açısından önemli ve bulunmaz bir 
fırsattır. Bu nedenlerden dolayı, 53 üncü Hükümetimizin Programını görüştüğümüz bu sırada, Bi
rinci Dünya Hava Oyunlarına ve Türk Hava Kurumuna yer verilmesine ilişkin temennilerimi tak
dirlerinize arz ediyorum. Hükümet Programımızda bu kadar önemli bir meseleye yer. verilip, uygu
lanması için fırsat ve imkân tahsis edileceğine inancımı da arz ediyorum. 

Yine, 53 üncü Hükümet Programıyla ilgili olarak, kişisel^cleştirilerimi ve önerilerimi arz et
mek ihtiyacını duyduğum konulardan ikincisi çevre konusudur. "Bunlardan ikincisi çevre konusu
dur diyorum" çünkü, Hükümet Programında, çevreyle ilgili olarak yapılmış düzenlemelere ilave 
görüşler arz etmek ve takdirlerinize sunmak ihtiyacındayım. • 
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Geçmiş yıllarda, çevre konusu, bir ulusal heyecan noktasına dönüştürülürken, meselenin ka
muoyuna mal ediliş biçiminde ölçünün elden kaçtığını hissettim. Bu konu, bilhassa belediyelerimiz 
tarafından, oturtulması gereken ölçüden ve tartışılması icap eden sadetten çok uzaklaştırılmıştır; bir 
tür gösteri sanatına dönüştürülmüştür. Çevre konusunu bu basitlikle ele alamayız; çünkü, bütün il
lerde, özellikle büyük şehirlerde son derece önemli çevre sorunlarıyla karşı karşıyayız ve mesela, 
çöp imha alanları, bu bölgelerde oturan yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit ederken, çev
reyi, sadece yeşil örtü, güzel şakıyan kuşlar ve akan temiz dereler edebiyatıyla değerlendirmemiz 
mümkün değildir. Hatta, zaman zaman, kış günü, ilkokul talebelerine pet şişe toplatarak, tabiat ana
ya gusül aptesti aldırdığını iddia edenler dahi çıktı. Çevre, bu basitlikte bir olay değil; çevre, her 
defasında, Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınma kaynaklarının hedeflerine ve uygulama ilke
lerine ulaştırılmasında mutlaka dikkate almamız gereken noktadadır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının temel hedefleri içerisinde ehemmiyetle altı çizilen konu
lardan bir tanesi çevre konusuydu ve sürdürülebilir kalkınma kaynaklarına dayandırılmıştı. Yine, 
Yüce Meclisin, geçen yıl haziranında kabul ettiği Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında çevre me
selesi değerlendirilirken, bu defa, doğal kaynaklar dengesine dönüştürülmüş,bir temel ilke çerçe
vesinde, bütün kalkınma planları hazırlandı. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hemen hemen 
ekonomik ve sosyal bütün meselelerini değerlendiren başlıklarını tek tek inceler, alınmış politika
lar ve onlara ilişkin olarak serd edilmiş bütün tedbirleri tek tek değerlendirirseniz, çevreyle bağlan
tısı kurulmamış hiçbir ilkeyi, hiçbir politikayı, hiçbir tedbiri göremezsiniz. Bu nedenle, Yüce Mec
lisin huzurunda, Sayın Hükümete, Çevre Bakanının, bu nihaî kararı veren Yüksek Planlama Kuru
lunda temsil edilmesiyle ilgili önerimi takdim ediyorum. 

- • • ' • ı . • ' 

Çevre konusu, gümrük birliğinde, doğal sürecin, doğal kaynaklar yöntemi anlayışında da mut
laka riayet etmemiz gereken noktaya gelmiştir; çünkü, gelecek yüzyıl, değerli arkadaşlar, bir yan
da ekonomistlerin, öte yanda ekolojistlerin, her türlü yatırım kararlarının fizibilite noktasına geldi
ğinde nihaî kararı verirken uygulayabilecekleri temel kriterlerden birisidir. Bugüne kadar alışılmış 
fizibilite değerlendirme kriterleri içerisindeki teknik, malî, ekonomik fizibilite modellerine, şimdi, 
ekolojistlerin baskısıyla yeni bir unsur ilave edilmiş ve çevre fizibilitesi herhangi bir şekilde kabul 
edilmeyen bir yatırım projesinin, istediği kadar teknik, malî ve ekonomik, fizibil değerlerde, ortak 
noktada yapılabilir kararına varılmış olmasına rağmen, uygulanmasına şans tanınmamıştır. Dolayı
sıyla, günümüzün yatırım kararlarının alınması ile geleceğin imkânlarının kullanılması arasındaki 
kararı oluşturan bu fizibil noktayı bulmada, Hükümetimizin çok hassas davranacağına da eminim. 

İnsanların kalkınma haklarını ellerinden almak mümkün değildir; ama, bu hakkı kullanıyorum 
diye, gelecek nesillerin doğal haklarının ihlaline, o açgözlülüğe müsamaha etmek de-mümkün de
ğildir. Dolayısıyla, çevre konusunda aşırı duyarlı fikirlerimizi arz etmek ihtiyacını hissettim. 

Bu bakımdan, Hükümet Programına, Stockholm Deklarasyonunun, Rio Deklarasyonunun, 
Avrupa Birliğinin öngördüğü çevre ilkeleri ve politikalarına uygun yasal düzenleme geçmelerini, 
bunlar gerçekleştirilmediği takdirde çevreye ilişkin olarak alınmış bütün önlemlerin boşa gideceği
ne inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncü bir nokta da, kültür konusudur. Kültürümüze ilişkin.önemli me
seleleri, Hükümet Programında, sadece somut tarih varlıklarımızın tespiti, kütüphanelerimizin ve 
arşivlerimizin tanzimi gibi basit raf hizmetlerinden ibaret saymıyorum. Kültürümüz, folklor ekip
lerinin gösterileri veya antik tiyatrolarda tertip edilmiş muhtelif mekânların musiki meclislerinden 
ibaret de değil. Kültürümüz, herhangi bir şekilde bir menkıbe yadından ibaret de sayılamaz. O hal
de, kültürümüzü, ulusal kimliğimizi ve bunun örneklerinin yüceltildiği en değerli varlığımızı, bizi 
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gelecek yüzyılın bilgi çağına, entelektüel dünya ilhamlarına ve ahlakına götüren noktaya ulaştır
mak sorümluluğundayız. Bu değerlerimiz bir hissi tahattur değildir," bir menkıbe de değildir. Bu ne
denle, kültür politikasını, bu hedeflerin, önümüzdeki yüzyılın bekleyişlerini ve gelişmelerini kap
sayacak geniş çerçevede ele almaları gerektiğine inanıyorum. 

Eğer kısaca özetlememe izin verirseniz; kültür politikamızda hedefimiz, Türk kültürünü, mil
lî kültürümüzü, evrensel kültürün, yararlanılan ve yararlanan bir öğesi haline getirmeliyiz. Tekrar 
ediyorum arkadaşlar, millî kültürümüzü, ulusal kültürümüzü, Türk kültürünü, evrensel kültürün ya
rarlanılan ve yararlanan bir öğesi haline getirmek durumundayız; tek taraflı iftiharlarla ve işin 
özündeki taleplerle, kültür politikasını, dünya kültür politikası içerisinde beklenilen ve istenilen üs
tünlük seviyesine ulaştırma şansını elde edemeyiz. 

Gerek spor gerek çevre ve gerekse kültür konusunda kişisel temennilerimi ve eleştirilerimi 
takdim ettiğimde, çok Sayın Spor Bakanımızın, çok Sayın Çevre Bakanımızın ve çok Sayın Kültür 
Bakanımızın sahip olduğu o engin tecrübeler ve bilgi derinliklerinin bu temenniler doğrultusunda, 
istenilen düzenlemeleri sağlayabileceğine de inanıyor ve peşinen kendilerine de şükranlarımı sunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, sakin tabiatlı bir arkadaşınızım. Polemik hakkında yeteri kadar bil
gi ve tecrübeye de sahibim; bu bahiste istidadım da liyakatim de yar; yıllarımın belli kısımlarını 
böylesine polemiklerin yapıldığı zeminlerde ve kürsülerde de kullandım; ancak, içerisinde bulun
duğumuz ekonomik ve sosyal şartlar, süratle, polemik dışı bir hükümet programı değerlendirme
siyle, hükümetin teşekkülü de, hemen faaliyete geçmesini zarurî kılacak noktadadır. Hiçbir şekilde 
bir polemik anlayışı içerinde değerlendirmenize fırsat vermeyecek bir üslup kullanarak arz etmek 
istediğim bir iki husus var. 

Refah Partimizin sözcüsü olarak, değerli arkadaşımız Sayın Aydın Menderes, Hükümet Prog-
,. ramının metropollerle ilgili olan-kısmının, tamamen, Doğru Yol Partisinin Sayın Genel Başkanı 

Prof. Dr. Tansu Çiller Hanımefendinin ısrarıyla Hükümet Programına konulduğunu ifade ettiler. 

O bölüm, Anavatan Partisinin, 24 Aralık Seçimleri için Türk kamuoyuna taahhüt ettiği seçim 
bildirgesindeki bir temel maddedir. Refah Partili arkadaşımızın, bu konuyu bilmezlikten, görmez
likten gelerek bir eleştiri noktası gibi takdim etmesini anlamakta zorluk çektim/Tekrar ediyorum; 
hiçbir şekilde bir polemik anlayışında değerlendirmenizi istemediğim ve böyle bir noktada da yo
rumlanmasına fırsat vermemek için üslubumu, lisanımı, daha evvelki hırçınlık yerine, son derece 
mütevazı kullanmayı tercih ederek ifade ediyorum; uzun bir süre Anavatan Partisiyle ittifak arayı
şı içinde olan Refah Partimizin değerli sözcüsü Sayın Aydın Menderes'in, Anavatan Partisinin se
çim bildirgesini okumamış olmasını düşünemiyorum. Bunu, bir siyâsî ihmal saymam. Belki, kaç
mış bir iktidarın telaşı olarak da anlatmak mümkün; ama, öyle iltifatın içerisinde de olmam; çün
kü, Anavatan Partisinin seçim bildirgesindeki, Merkez Bankasının bütün borçlan tekabbül edece
ğine dair maddeyi hatırlayan zihin, yjne aynı seçim bildirgesindeki, büyük kentlerde ulaşım mese
lelerinin nasıl çözüleceğine ilişkin maddeyi hatırlamıyorsa, Türk siyasî hayatında elli senelik bir 
mazide hatırlatılmış bir ifadeye sığınırım; ola ki, o da, hafızai beşerin nisyan ile malul olmasıdır. 

BAŞKAN - Sayın Karakoyunlu, 31 dakikayı şu anda dolduruyorsunuz efendim... 

YILMAZ KARAKOYUNLU (Devamla) - İki dakikanızı istirham ediyorum... 

BAŞKAN - Buyurun efendim; kürsü sizin... 

YILMAZ KARAKOYUNLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir hükümet programının mu
halefet tarafından eleştirilmesinden daha tabiî bir şey yoktur; çünkü, muhalefet, sadece eleştiri ge-
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tirmek noktasında değildir. Muhalefetimiz, burada yapmış olduğu eleştirilerle, Hükümet Programı
na, aynı zamanda, önemli katkılarda da bulunmuştur. Nitekim, Sayın Bülent Ecevit'in, Sayın Şe
ner'in ve Sayın Menderes'in konuşmalarından, bir parlamenter olarak, Hükümet Programı açısın
dan, istifade edilebilecek nitelikte çok önemli hususlar gördüğümü ve Hükümetimizin de, bunlar
dan istifade edeceğinden emin olduğumu ifade ediyorum; ama, hükümet programlarının eleştiril-
mesiyle mesele bitmiyor; sonuçta, Hükümet Programı güvenoyuna sunulacak ve güvenoyu aldık
tan sonra, artık, Meclisimizin malı olacaktır. Dolayısıyla, bugün eleştirmiş olanlar, yarın, güveno
yu almış olan bu Programın destekçisi olacaklardır; çünkü, ihtilaf noktalarının, sıra kapaklarına vu
rarak değil, grup sözcülerinin isabetli teşhis ve eleştirilerini alkışlayarak güçlendirilebileceğine ve 
Yüce Meclisimizin, bu ulusal anlayış hareketinde, bu Programa güvenoyu vereceğine ve hepinizin, 
aynı anlayışla, 53 üncü Hükümetimizin en kısa sürede faaliyete geçmesine imkân ve fırsat hazırla
yacağınıza inanıyorum. 

Bu inanç içerisinde sözlerimi tamamlarken, yeni Hükümetimizin yurdumuza, ulusumuza ve 
bütün insanlık âlemine hayırlı hizmetler vermesini, nasip etmesini, Allah'tan diliyorum, hepinize 
saygılarımı sunuyorum, teşekkürler ediyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Karakoyunlu. 

Kalan süreyi kullanmak üzere, Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ahat 
Andican. 

Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; 7 Mart 1996 Perşembe günü, Sayın Başbakan tarafından sunulan Hükümet Programıyla ilgili 
olarak, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere, huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Bu vesileyle, yeni Parlamentomuzun ve yeni Hükümetimizin, vatana ve millete hayırlar getirmesi 
dileğini de burada ifade etmek istiyorum. 

24 Aralık seçimleri, hepinizin bildiği gibi, tam bir denge oluşturacak biçimde ve çok entere
san bir Parlamento aritmetiğiyle sonuçlandı. Tabiî, sayın Refah Partisi sözcülerini dinlerken, bu 
aritmetiğin böyle değil; Refah Partisi ağırlıklı, ciddî bir biçimde, tek başına hükümeti kurabilecek 
kadar, ağırlıklı olduğu gibi bir izlenim doğuyor; ama, gerçekçi baktığımızda, bu Parlamentodan, uz
laşma olmaksızın hükümet çıkamayacağı ortadaydı. Milletin verdiği mesaj budur. -

Bunun üzerine başlayan koalisyon maratonuna bütün partiler katıldı; dolaylı veya doğrudan 
katılımlarını sağladılar. Sonuçta, bir hükümet, bugün, ortaya çıkmış durumda. Burada, bazı başarı
sız koalisyon denemeleri ya da görüşmeleri olduysa da, altını çizmek istediğim çok önemli bir nok
ta var; o da şu: Bütün partiler, kendi iç ve dış dinamiklerinin sınırlarını aşacak ölçüde bir uzlaşma 
arayışına girdiler. Sanıyorum, bu maratondan aklımızda kalması gereken şey budur; Türkiye'nin 
buna ihtiyacı vardır diye düşünüyorum ve bu maratonda, dolaylı veya doğrudan katkıları olan tüm 
parti gruplarına ve yöneticilerine, burada, bu kürsüden teşekkür etmek istiyorum. 

Sanıyorum, böylesine zor bir Parlamento aritmetiğinden, Anayasanın emrettiği zorlamalara 
gerek kalmaksızın bir hükümetin çıkmış olması, Türk demokrasisi için çok büyük bir kazançtır. • 

Türk demokrasi tarihinde çeşitli koalisyonlar yapıldı. Bu koalisyonların hemen hemen tama
mında, bir büyük parti ya da bir büyük ortak ve bir küçük parti ya da küçük ortaklar vardı. Demok
rasi tarihimizde ilk defa, oy tabanları birbirine yakın olan iki parti; üstelik, dönüşümlü bir modelle 
bir hükümet kurmuş durumdadır. 
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Eski koalisyon modellerine göre, bu koalisyon modelinin çok ciddî bir özveri ve bir uzlaşım 
gerektirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin çok ciddî sorunlar içerisinde bulunduğu ve ciddî darbo
ğazlardan geçtiği bir dönemde, böylesi bir koalisyon, toplumumuz için de hedef gösterici, örnek 
olucu bir birliktelik olacaktır. 

Hükümet Programında "sorunlara, alışılagelmiş iktidar-muhalefet ilişkileriyle yaklaşmayı dü
şünmüyoruz" diye bir söz var; buna katılıyorum gerçekten. 

Değerli milletvekilleri, geleneksel siyaset anlayışımızın temel yapıtaşını oluşturan, bugüne ka
dar da geçerliliği çeşitli şekillerde gösterilmiş olan "muhalefet için muhalefet" kavramı, artık 
2000'li yılların arifesinde anlamını yitirmektedir; bunu, iyice anlamamız gerekiyor. Gerçekten, bi
raz önce, DSP Genel Başkanı Sayın Eçevit'in burada ifade ettiği, yapıcı, denetleyici ve sorumlu 
muhalefet anlayışı... Ülkenin sorunlarını ancak bu şekilde aşabiliriz; yoksa, bu dönemde, bu çağ
da, sorunların bu kadar karmaşıklaştığı bir dönemde, yalnızca Hükümetin kendi başına bu sorunla
rı aşması, ülkeyi refaha ulaştırması, mümkün değildir. 

Burada, sizlere, çok eski bir özdeyişi hatırlatmak istiyorum: "Bir araya gelmek başlangıçtır; 
bir arada kalabilmek gelişimdir; birlikte çalışabilmek ise başarıdır." Ümit ediyorum, bunu gerçek
leştireceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1990'h yıllar, artık, soğuk savaş iklimine dayalı, iki 
bloklu dünya modelini sona erdirdi. Bugün, artık, paranın, bilginin, çevre sorunlarının ve terörizm 
gibi problemlerin karşısında, klasik ulusal sınırlar bütünlüğünü kaybetmiş, geçirgen bir hal almış
tır. Öbür tarafta ise, artık, bırakınız klasik sanayileşmeyi, sanayi ötesi toplumlar ortaya çıkmaya 
başlamışlardır ve bu sanayi ötesi toplumların temel unsuru, bilgi öğesidir. Bu toplumlar, bilgi dev
riminin üzerine oturuyor .Avrupa'da, Pasifik'te, Atlantik'te, ciddî ve büyük, ulusal sınırları çok 
aşan yeni ekonomik gruplaşmalar ortaya çıkıyor ve 21 inci Yüzyıl -inşallah, hepimiz göreceğiz- bu 
kutupların, bu ekonomik birleşmelerin oluşturduğu küresel bir rekabete sahne olacaktır. 

Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu gibi bir ateş çemberi içerisinde bulunan böyle bir coğrafya
ya, ne yazık ki ve ne iyi ki sahip olan Türkiye, sorunlarını, bu bölgesel anlayıştan uzaklaşarak -ta
biî ki, bölgesel anlayışlar için çözümler üretirken- küresel rekabette yerini almasıyla aşabilecektir. 
Küresel rekabette yerini alamayan bir Türkiye'nin, kendi iç dinamikleriyle, yalnızca bölgesel so
runlarını çözmekte dahi büyük sıkıntı çekeceğine inanıyorum. - , 

Hükümet Programının son bölümünde, bu konuyla ilgili bazı hedefler de ortaya konulmuş. 
Yalnız, Avrupa Birliğine tam,üyelik hedefi, temel amaç olarak ortaya konmuş ve Sovyetler Birli
ğinin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Türkistan cumhuriyetleri ve Azerbaycan gibi yeni Türk 
cumhuriyetleriyle ilişkilerin geliştirilmesi hedefi de buna eklenmiş. Çok olumlu bir hedef olarak 
görünüyor; çünkü, bu, Türkiye'nin geleceği açısından çok önemlidir. Bu ülkelerin desteğini almış 
bir Türkiye, uluslararası dengelerde söz sahibi bir Türkiye olacaktır; bu, unutulmamalıdır. Kuşku
suz, bunun için zorunlu önşart, bu ülkelerin kendi gelişimleri içerisinde, siyasal, ekonomik, kültü
rel gelişimlerine, Türkiye'nin açık ve net katkıda bulunmasıyla gerçekleşebilecektir. 

Burada, tabiî, İslam dünyasıyla da çeşitli yönlerden entegrasyon süreci önemlidir; fakat, bura
da, şunun altını çizmek istiyorum, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir görüştür bu: Avrupa'ya 
kendisini kabul ettirememiş bir Türkiye'nin, ne İslam dünyasında ne de, maalesef, Türk dünyasın
da lider ülke konumuna yükselmesi mümkün değildir sayın milletvekilleri. 

Bir diğer deyişle, ekonomisinin yüzde 95'inin ARAMCO tarafından yönetildiği ve üretildiği 
bir Arabistan, Avrupa'ya siz kendinizi kabul ettiremediğiniz sürece, sizinle birlikte olma şansını 
hiçbir zaman vermeyecektir. Buradaki çıkış noktamız da budur. 
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Türk dış politikası açısından çok önemli bir ağırlığı olan Kıbrıs meselesinde takip edilecek si
yaset konusunda da, Hükümet Programında çok net bir yaklaşım görüyoruz, takdir edilecek bir 
yaklaşım görüyoruz. Burada "her iki tarafın özgür iradeleriyle onaylanan bir çözüm söz konusu ol
madıkça, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin her yönden destekleneceği" belirtilmektedir; Türk 
Milletinin isteği de zaten budur. ' . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 19 uncu Yüzyılda başlayan sanayi devrimi 20 nci Yüz
yıla damgasını vurdu, bunu birlikte yaşadık; ama, artık, 21 inci Yüzyıl, bugünlerde başlayıp devam 
eden ve giderek yükselen bilgi devriminin üzerinde kurulacak -biraz önce söz ettim bundan- fakat, 
ne yazık ki, bilgi, çok ucuz elde edilen bir meta değil, büyük yatırımlar gerektiriyor. Bu Hükümet 
Programında da, özellikle, araştırma, geliştirme konularında, eğitimin modernizasyonu konusunda 
çok ciddî hedefler tespit edildiğini görüyoruz; bu, güzel bir yaklaşım ve yine Hükümet Programı
nın bir yerinde "eğitime ayrılan payın, kamu yatırımlarına harcanacak payın yüzde 12'sine çıkarı
lacağı söyleniyor" ki, bu, bugüne kadar gösterilmeyen bir yaklaşımdır; bu bakımdan da olumlu ol
duğunu düşünüyorum. 

Bilginin bireylere kazandırdığı hareketlilik, artık, daha iyiyi isteme olayını ortaya çıkarıyor. 
İnsanlar, bilgiye daha kolay ulaştıkça ve daha kolay kullandıkça, daha iyi ortam istiyorlar, daha iyi 
yaşam şartları istiyorlar ve böylece, kamu ve özel sektör alanlarının dışında kalan üçüncü bir sek
tör ortaya çıkıyor. Bizim, tarihi gelişim içerisinde, sosyal açıdan çok önemli fonksiyonlar görmüş 
vakıflarımıza benzer nitelikte; fakat, bir boyutuyla da, siyasî özellikler de taşıyan NGO adı verilen 
kuruluşlar var, biliyorsunuz ve toplumun sivilleşmesinde zorunlu, vazgeçilmez önşartlardan birisi 
bu. Eğer, bir ülkede, bir toplumda üçüncü sektör kuruluşları güçlenemiyorsa, bu toplumda sivilleş
meden söz etmek mümkün olamayacaktır. Bu tip kuruluşlar, yani üçüncü sektör kuruluşları, kamu 
yatırımlarını, kamu hedeflerini çok yakından takip etmektedirler ve gerektiği zaman onu destekle
yerek, gerektiği zaman ise karşı çıkarak kamuoyunu bu konularda bilgilendirmekte ve böylece, ge
riye doğru kamuyu denetleyen bir mekanizma oluşturmaktadırlar. İşte, bu nedenle, sivil toplum ör
gütlerinin geliştirilmesi, aynı zamanda, vatandaşlık bilincini de yükseltecek ve son zamanlarda 
hayli yıpranmaya uğrayan -ülkenin koşullan nedeniyle- toplumsal ruhu canlandıracaktır diye düşü
nüyorum. 

İşte, Hükümet Programında belirtilen sivil toplum örgütlenmelerine ağırlık verilmesi hedefi, 
bu gerçekleri kapsaması bakımından önemlidir; yani, üçüncü sektör kuruluşlarının geliştirilmesi, 
gerçekten bu Hükümet tarafından gerçekleştirilebilirse, en azından, gelişim süreci içerisinde belli; 
bir noktaya sokulabilirse, ülkenin demokratikleşmesi ve ülkenin sivil bir toplum yapılanması hali
ne dönüşmesi bakımdan, Türk Milleti, çok büyük mesafe katetmiş olacaktır. 

Yukarıda sözünü ettiğim ve bazı niteliklerine değindiğim küreselleşme süreci ve uluslararası 
rekabet, devlet yapılanmasının da yeniden gözden geçirilmesini, neredeyse emrediyor. Bir tarım 
toplumundan bir sanayi toplumuna geçerken, her konuda etkin, her konuda yönlendiren, her konu
da emir veren, her konuda da destek veren bir devlet, zorunludur. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş 
yıllarında böyle bir yapılanma söz konusuydu; dolayısıyla, böyle bir zorunluluk da vardı; ama, ar
tık, sanayileşen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Sanayileşen bir ülkede ise -biraz önce sözünü etti
ğimiz gibi- her alanda etkili olan ve varlığını hissettiren devlet, artık, serbest piyasa koşullarının 
önünde, ciddî bir engel haline gelmeye başlamaktadır. 

Dikey bir hiyerarşik yapılanma modeli, merkeziyetçi yönetim anlayışı, sivil toplumun zorun
lu önşartı olan yaygın demokratik katılım sürecini de büyük ölçüde engellemektedir. Bu sebeple, 
yerel yönetimlerin, idarî ve malî açıdan merkeze bağımlı olmaları da; yine, bu hiyerarşiyi güçlen-
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diren, bürokrasiyi güçlendiren ve vatandaşın her'sorununa çözümü merkezde aramasını sağlayan 
bir siyasî ve toplumsal iklim ortaya çıkarmaktadır. Bu, giderek sanayileşen ve özellikle dışkaynak-
lara, uluslararası arenaya açılan bir toplum için uygun bir yapılanma modeli değildir. Artık, devlet, 
içgüvenlik, dışgüvenlik, adalet gibi temel görevlerine; eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi bazı 
konulara kısmen katılan bir yapılanmaya gelmek zorundadır. Özellikle, ekonomik ve sosyal nite
likte bir desantralizasyona, yani merkezden çevreye doğru gücün yayılması işlemine şiddetli bir ge
reksinim, şiddetli bir ihtiyaç vardır diye düşünüyoruz. 

Belli zamana yayılacakplan, bu, devletin aslî fonksiyonlarına dönme süreci; kuşkusuz birçok 
sorunu da kendisiyle beraber getirecektir; ama, burada temel nitelik -ki, Hükümet Programında bu
nu görüyoruz- işlemeyen veya artık yararlılığını yitiren kurumları veya uygulamaları tamamen terk 
etmektir; bu, zorunludur. 

İkinci aşama, iyi işleyen ve yararlı olduğu kanıtlanmış sistemleri destekleme zorunluluğudur. 

Üçüncü aşamada, bazı alanlarda başarılı, bazı alanlarda artık zararlı olduğu görülen uygulama
ların ise, net ve tarafsız gözle incelendikten sonra gerekli olup olmadığına karar vermektir. 

53 üncü Hükümetin Protokolünü ve Programını incelediğimiz zaman, devletin, özellikle eko
nomiden elini çekmek isteğinin net bir şekilde ortaya konduğunu, ilk altı ay veya bir yıllık süre içe
risinde özellikle ekonomimizi büyük ölçüde yönlendiren kamu bankalarının özelleştirileceğini ve 
özelleştirme yasalarının çıkarılacağını görüyoruz. 

Ayrıca, kamu yatırımlarının tekrar gözden geçirileceği, verimsiz projelerin bitirileceği, daha 
ziyade altyapı yatırımlarına önem verileceği söylenmektedir. Bu da, biraz önce sözünü ettiğimiz 
desantralizasyonu sağlayacaktır; buna inanıyoruz. 

Kamu görevleriyle ilgili yetki ve sorumlulukların da, yine Hükümet Programında belirtildiği 
gibi, kişi hak ve özgürlüklerini koruyucu nitelikte -bu, çok önemli- ayrıca, geçmişte kazanılmış 
hakların varlığını, sürekliliğini sağlamak koşuluyla yeniden yapılandırılması, gerçekten önem taşı
maktadır; buna adalet ve yargı reformları da ciddî biçimde eşlik etmelidir. 

Günümüzde, sosyal güvenlik ve sağlık sorunları, gelişmekte olan bütün ülkelerin ana sorunla
rından birisidir. Bugün, Amerika Birleşik Devletlerinde neredeyse yılda 400 milyar dolar para sağ
lık için harcanmaktadır; buna karşın, bü ülke, sağlık sorunlarını çözebilmiş değildir; çünkü, sağlı
ğın ciddî ve çok hızlı değişim gösteren ihtiyaçları vardır, teknolojik gereksinimleri vardır ve bu ne
denle de, sağlık konusu bütün ülkelerde ciddî sorundur. Ülkemizde de, neredeyse cumhuriyetin 
başlangıcından beri devam edegelen sorunlar, sağlıktaki ve özellikle sosyal güvenlik kurumların
daki darboğazı açıkça ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığının, aslî görevlerine geri dönecek biçimde 
reorganizasyonu şarttır. Özellikle, halkın sağlık ihtiyacını karşılayan hastanelerin, yerine göre ye
rel yönetimlere verilmesi, yerine göre özerkleştirmesi, yerine göre ise özelleştirilmesi gerekmekte
dir. '• , 

Diğer taraftan, temel sağlık hizmetleri, ana çocuk sağlığı ve buna benzer, halkın sosyal gerek
sinimleri ve koruyucu sağlık hizmetleri gibi hizmetlerin, kesinlikle devlet tarafından sübvanse edil
mesinin devamı zorunludur diye düşünüyoruz. 

Emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeler ve çalışanların sayısının yeterince artmaması sonucu, 
maalesef, sosyal güvenlik de ciddî bir darboğaza girmiş durumdadır. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 
Sosyal Sigortalar gibi kurumların yeniden rehabilitasyonu ve bunların yeniden düzenlenmesi, ülke
mizin gelecekte çağdaş bir ülke haline dönüşmesi yolunda çok önemli rol oynayacaktır. Zaten, te
mel sağlık sigortası sistemine.kavuşmamış, vatandaşlarının tümüne sigorta sağlayamamış bir iilke-
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nin, çağdaş bir devlet olduğunu söylemek çok zordur. Hükümet Programının bu konularla ilgili bö
lümleri incelendiğinde "biz, Hükümet olarak, sosyal güvenliği, ferdin güvencesi olması yönüyle, 
demokratik rejimin şigortasıkabul ediyoruz" şeklinde tanımlanan yaklaşım eğer tutarlı politikalar
la da desteklenirse, özellikle, ülkemizin gündeminde ağırlığı hissedilen bu kronik sorun, artık, bel
ki gündemden çıkacaktın 

Yukarıda çeşitli açılardan değerlendirdiğimiz, devletin gerekli olmayan alanlardan çekilmesi 
ve güvenlik, adalet, altyapı yatırımları gibi temel sağlık hizmetleri ve,temel eğitim, sosyal güven
lik gibi aslî alanlara çekilmesi süreci, bu gelişmeler, özelleştirme veya buna benzer nedenlerle elin
den imkânlarını kaybedecek kesimlerin direnciyle karşılaşacaktır; bu, kuşkusuz, olacak bir geliş
me. 

Yine, bu sürecin, bazı kötü niyetli uygulayıcılar tarafından istismar edilebilmesi de mümkün
dür. Bunu engelleyebilmek için en önemli yol ve üzerinde kesinlikle taviz verilmemesi gereken 
nokta, şeffaflık ve açıklık ilkesidir. Bütün, devleti küçültme işlemleri sırasında şeffaflıktan ve açık
lıktan ödün vermezseniz, biraz önce sözünü ettiğimiz komplikasyonlarm, tehlikelerin ortaya çık
ması mümkün değildir. 

. Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, kim tarafından yapılmış olursa olsun, her türlü yolsuz
luğun üzerine gitme konusunda kesin kararlıyız. Anavatan Partisi Grubu olarak, Parlamentonun 
açılmasından hemen sonra Meclis gündemine sunduğumuz ve diğer partilerce de desteklenen mil
letvekillerinin dokunulmazlığıyla ilgili yasa tasarısı, hu konudaki hassasiyetimizin ciddî bir göster
gesidir. Hükümet Programında belirtilen "hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak her türlü yolsuz
lukla mücadele etmek, ahlakî, hukukî ve siyasî bir zarurettir" tanımlamasına içtenlikle katılıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iletişim teknolojisindeki • büyük ilerleme, toplumsal 
gelişme ve değişmeyi büyük ölçüde hızlandırmıştır; bunu, içerisinde bulunduğumuz çağda ciddî bir 
biçimde yaşıyoruz. Medyanın yalnızca yazılı basınla sınırlı olduğu dönemlerdeki politika ile 
bugünkü politika arasında çok ciddî farklılıklar vardır; bunu, yine, içerisinde yaşadığımız dönem
de bizzat müşahede ediyoruz. 

21 inci Yüzyılda ortaya çıkacağı kesinleşen bilgiyoğun toplumlarda, siyasetin kurallarının 
' bugünkünden çok farklı olacağı kesindir. Benzer gelişmeler, kaçınılmaz bir biçimde Türkiye'de de 

yaşanacaktır. Dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda, belki de, geçmişte hiç gerekmediği kadar, siyasal 
cesaret, hayal gücü, uzlaşma yeteneği ve siyasal liderlik gerekecektir. Artık, siyasetin merkezi, 
klasik hükümet etme ve hükümet karşıtlığı ekseninden bir hayli uzaklaşmıştır. Soğuk savaş yıl
larının statik siyasal ikliminin yerini, her an değişebilen uluslararası ve hatta uluslar üstü bir siyaset 
iklimi almıştır. Böylesi bir ortamda, ancak, bu şartlan iyi değerlendirebilen ve doğru girişimlerde 
bulunabilme sorumluluğunu taşıyabilen hükümetler başarılı olabilecektir. 

Hükümet Programı, bu haliyle, önemli toplumsal sorunlarımızla ilgili akılcı bir yaklaşım gös
termekte ve etkin çözüm önerileri sergilemektedir. Dolayısıyla, Anavatan Grubu olarak bu Prog
ramı onayladığımızı bilgilerinize sunmak istiyorum. Bu Hükümetin başarılı olabilmesi için her tür
lü desteği vereceğiz. 

Yeni Hükümetin, vatanımıza ve milletimize hayırlı olması dilekleriyle Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) ,_ 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Andican. 
Değerli milletvekilleri, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.31 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.46 

BAŞKAN: Mustafa KALEMLİ 

KATİP ÜYELER: Salih KAPUSUZ (Kayseri), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

Hükümet Programının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VI. - HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 

1. - Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülme
si (Devam) 

BAŞKAN - Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adıria, Genel Başkan Sayın Deniz Baykal; buyurun efendim. 

(CHP sıralarından ayakta alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyeleri, televizyonları başında bizi izleyen çok değerli yurttaşlarım; hepinizi, 
Cumhuriyet Halk Partisi adına, kendi adıma, en içten duygularla, sevgilerle, saygılarla selamlıyo
rum. " , 

53 üncü Cumhuriyet Hükümetinin Program görüşmelerini yapmak için bir aradayız. 53 üncü 
Cumhuriyet Hükümetinin Sayın Başbakanına ve Bakanlar Kurulu üyelerine en içten başarı dilek
lerimi de bu vesileyle sunuyorum. -

Hükümet Programı görüşmeleri, aslında, ülkemizin, genel sorunlarının, içerisinde bulunduğu 
durumun değerlendirilmesine fırsat veren bir ulusal tartışma niteliğindedir. Bu ulusal tartışmanın 
değerlendirilmesinin, ülkenin geleceği açısından önemli yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına vesi
le verecek bir tarafı olduğuna inanıyorum. ' 

Bugün, şu ana kadar gerçekleşmiş olan tartışmalar, bu Hükümet Programıyla ilgili tartışmala
rın kendine özgü bazı yönleri bulunduğunu da ortaya koymuştur. Bunu da, aslında, çok doğal kar
şılamak gerekir; çünkü, ortada, gerçekten, bugüne kadar karşı karşıya kalmadığımız yepyeni bir du
rum yardır. Bu durumu, siyaset adamları olarak, kavramakta, anlamakta, bu durumun gerektirdiği 
yeni yaklaşımları ortaya koymakta, onlara uyum sağlamakta bazı sıkıntıların yaşanması, bazı güç
lüklerin ortaya çıkması da, bu açıdan, doğalkarşılanmalıdır. ' 

Bugüne kadar siyasal yaşamımız, 24 Aralık 1995 seçimlerinin ortaya koyduğu gibi bir tabloy
la karşı karşıya kalmamıştı. Bu tablo, herkesi, hepimizi yakından etkiledi. Türkiye'de, belki ilk kez, 
yapılan bir seçimden sonra, sandıktan, açık bir iktidar seçeneğinin, Türkiye'de hükümeti kurması 
kaçınılmaz, doğal sayılacak bir Başbakan adayının çıkmadığına tanık olduk. Bugüne kadar gerçek
leşen seçimler, daha konu, ParlaYnento planına gelmeden, sandık sonuçları ortaya konulduğu andan 
itibaren, nasıl bir iktidarın ortaya çıkacağını, hangi siyasal partinin iktidarın temel kurucu unsuru 
olacağını ve kimin Başbakan olacağını, aşağı yukarı açık bir biçimde ortaya koyuyordu. İlk kez son 
seçimlerde, yepyeni bir manzarayla karşı karşıya kaldık. 

Öyle anlaşılıyor ki, siyaset alışkanlıklarımız, siyasal geleneklerimiz, reflekslerimiz, siyasal 
kadrolar olarak içimizde yeşerttiğimiz siyaset anlayışı, böyle karmaşık bir tablonun altından hızla 
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kalkmamıza olanak verecek bir noktada gözükmedi; onun sonucu olarak da, 24 Aralıkta seçimler 
yapıldıktan bugüne kadar ikibuçuk aylık bir süre geçti, Hükümet Programı müzakerelerini ancak 
şimdi yapabiliyoruz. Demek ki, seçim sonuçlarının, siyasetçiler tarafından, partiler tarafından id
rak edilebilmesi, onun gerektirdiği yeni yakldşııhların ortaya çıkabilmesi için, ikibuçuk aylık bir 
zamanın geçmesi gerekmiş. Bu, belki bir israf sayılabilir; ama, bir bakıma da kazanç olarak algı
lanmalıdır. 

Artık, bundan sonra, Türkiye, böyle çoğulcu bir yaprortaya koyan parlamentolarla yörietilme 
durumunda kalacaktır..Bunu öngörerek, siyasal partilerin, liderlerin, siyasî kadroların, birbirleriyle 
ilişkisini, ona göre tanzim etme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Artık, gerginliğin, husumetin, tek taraflı 
suçlamaya dayalı siyasetin, o siyaseti götürenlere de, ülkeye de bir şey kazandırmadığı görülmeye 
başlanmıştır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bunu henüz tam göremeyenler olabilir; hâlâ eski siyaset anlayışıyla topyekûn suçlama anlayı
şına dayalı, ak-kara çatışması varsayımıyla yola çıkan siyaset yaklaşımlarının işlemeyeceği artık 
görülmeye başlanmıştır, başlanmalıdır. 

Bir süre önce denenen ve başarıya ulaşmayan koalisyon müzakereleri bile, siyasal partilerimi
ze, birbirleriyle işbirliği yapmak zorunda olabileceklerini, birbirlerini bu kadar acımasızca mahkûm 
ederek daha sonra sağlıklı ve verimli bir işbirliği yapma şansını da ortadan kaldırdıklarını anlama 
fırsatı olarak değerlendirilebilmeliydi; ama, görüyoruz ki, koalisyon oluşturma döneminde kendi
sini gösteren hoşgörü ve yumuşama, koalisyon şansı ortadan kalktıktan sonra, tekrar, eski husumet 
ve tek taraflı suçlama anlayışına götürüyor... (CHP sıralarından alkışlar) Bunu sakıncalı bulduğu
mu ifade etmek istiyorum; çünkü, mahcup olursunuz... (RP sıralarından "Kaynağı kim?" sesleri) 

Bakın, mahcup oldular. Birbirleri hakkmda bu kadar acımasızca konuşan insanlar, şimdi, yan 
yana, beraber çalışma zorunluluğunu kavradılar. Siz de mahcup olursunuz. Lütfen, artık, o husu
met anlayışını yansıtan tek taraflı suçlama yaklaşımlarını bırakalım. Hepimiz aynı milletin temsil
cileriyiz; yönetilecek ülke, Türkiye'dir; Türkiye'yi yönetmesi gereken insanlar, bu çatının, bu Mec
lisin altındadır*.. (CHP, DSP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) ve bir araya gelerek, el ele ve
rerek, Türkiye'yi yönetmek zorunda kalabileceğimizi, hiç ama hiç unutmayalım. 

MEHMET EMİN AYDINBAŞ (İçel) - Sizi önu, Sayın Ecevit'e dönerek söyleyin. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Herkesin, bu değerlendirmeden pay alacağına inanıyorum. 
Hepimiz yaşayarak görüyoruz, yaşayarak öğreniyoruz. Ben, bir gerçeğin altını çiziyorum; artık, o 
tek taraflı "ben kazandım, sen kaybettin" anlayışlarının dönemi bitmiştir; artık, Türkiye'yi yönete
ceğiz, yönetecek koalisyonlar oluşacak, bir araya gelecek, yönetecek. Bu, işbirliği kapısının daima 
herkese açık olduğu anlayışına dayalı siyaset yürütme görevini bize yüklüyor; bunun altım çizmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 24 Aralık seçimleri böyle bir tablo ortaya koydu. Bu tablonun gerçeği
ni, arkadaşlarımız, ikibuçuk ay içerisinde kavradılar ve daha başlangıçta gelinmesi gereken nokta
ya, gecikerek de olsa, geldiler, şimdi, bir işbirliği ortaya koyup yürüyorlar. Arkadaşlarımızın anlaş
ması gerektiğini, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ta başından beri söylüyorduk, destekliyor
duk. Böyle bir husumetin burada yeri yoktu, hele onlar arasında böyle bir husumetin hiçbir anlamı 
yoktu; çünkü, aşağı yukarı aynı ideolojik doğrultuda siyaset yapan kadrolar ve partilerdi; hatta, ay
nı politikaları, bir faz farkıyla uygulayagelmişlerdi; önce ANAP iktidarda uyguladı; o gitti, Doğru 
Yol geldi, aşağı yukarı aynı politikaları uyguladı. Gerginliğin bir anlamı yok, husumetin bir yararı 
yok; bu, Türkiye'de zihinleri karıştırıyor, sağlıklı siyaset .üretme şansım ortadan kaldırıyor. O ne-
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denle, biz, bu uzlaşmanın ortaya çıkmış olmasından büyük memnuniyet duyduk. Artık, merkez sağ 
bütünleşmiştir, Türkiye'de merkez sağ bir araya gelmiştir. Merkez sağın birisinin iktidarda, öbürü
nün muhalefette yer alarak siyaset yürüttüğü dönemlerde ortaya çıkan zihin karışıklığı, artık, bir öl
çüde ortadan kalkacaktır. 

CEMİL ERHAN (Ağrı) - Darısı sola. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Evet, darısı sola. İnşallah o da olacaktır. 

Merkez sağ bütünleşmiştir, birleşmiştir; bunda, hayır vardır, yarar vardır; bundan, büyük mut
luluk duyuyorum. Bir araya gelsinler, birbirleriyle tartışıp milletin zihnini karıştırmasınlar, kendi 
aralarında tartışmayı haklı gösterecek bir nokta yoktur; tartışmayı, merkez sağla merkez sol yap
sın, radikal sağ da o tartışma içerisinde yerini alsın; bunların hepsine saygı duyalım. (CHP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, merkez sağ bir araya geldi, bir hükümet oluşturuyorlar. Bunu, 
ben, Türkiye'de ideolojik kristalleşme açısından olumlu karşılıyorum. Ayrıca, böyle bir deneme
nin, Türkiye için, yine, yararlı olacağına inanıyorum; ama, bu denemenin israf edilmemesi gereki
yor. Bu denemeye, çok sorumlulukla, çok büyük özenle, çok dikkatle yaklaşılması gerekiyor; ya
ni, merkez sağ,Türkiye'de siyaset akımlarının merkezinde yer almış iki ana güç, bir araya gelip, 
merkez sağ ideolojik düşünce adına, halkın karşısına, bir büyük sınav vermek için çıkıyorlarsa, bu 
sınavın çok iyi hazırlanması lazım, bunun gerektirdiği özenin, dikkatin gösterilmesi lazım. Göste
rilmezse ne olur; gösterilmezse, sadece bu iki siyasî parti ve onun yöneticileri değil, Türkiye'de, 
merkez sağ düşünce çok ağır bir darbe yer. 

Diyebilirsiniz ki, Deniz Baykal, sana ne merkez sağın yiyeceği darbeden... Bana bir şey; çün
kü, ben, demokrasiye inanıyorum. Demokraside, merkez solun karşısında, merkez sağın da, etkin, 
ciddî bir güç olarak bulunmasına ihtiyaç var. Türkiye'de, siyasal yaşamı, sakıncalı ikileşmelerin 
içerisine sürüklememe açısından, merkez sağın bugününün ve geleceğinin ülke siyasetinde önem
li bir düzeyde sürdürülmesi gerekiyor kanısındayım. . . . ' • ' ' . . 

Değerli arkadaşlarım, peki, bu şans kullanılmış mıdır... Merkez sağı birbirine karşı çıkaran ne
denlerin çok ciddî olmadığı görülmüştür. On yıl, çok sert bir kavga, en ağır ifadeler, suçlamalar... 
On yıl sonra, birdenbire, bakıyoruz kh iki gün içerisinde bir anlaşma... Yani, bu on yıllık kavga, bu 
iki günlük barışla çözülebilecek idiyse, bu kavga niye götürüldü, nasıl götürüldü, niçin götürüldü; 
bunu sormadan geçmek mümkün değildir. Anlaşmanın ortaya çıkması güzeldir; ama, on yıldır bu 
kavga sürdürüldü, iki günde anlaşıldıysa kaygı duyarım; bu, güven verici bir anlaşma olmayabilir. 
Hele bunun gerekleri yerine getirilmeden konu ele alınmışsa, bu, en kısa zamanda ortaya çıkabilir. 
Neleri düşünüyorum, gereklerinin yerine getirilmesi derken. 

Değerli arkadaşlarım, seçim tablosu şunu ortaya koymuştu: Refah, merkez sağ ve merkez sol 
partiler. Mümkünse, merkez sol ve merkez sağ kendi içerisinde anlaşsın ve hükümet kombinezon
ları, koalisyonlar, ideolojik berraklık etrafında gerçekleştirilebilsin. Kim, kiminle, niçin işbirliği 
yaptığını bilsin. Kim, ne aldığını, ne verdiğini bilsin. Hesap açıkça ortaya konulabilsin. Parlamen
toda aşağıyukarı üçlü bir bloklaşma var. Birbirine yakın güçlerde bir tablo; bir sosyal demokrat 
gerçek, bir merkez sağ gerçek ve bir radikal sağ gerçek. Bütün bunların... 

MEHMET EMİN AYDİNBAŞ (İçel) - Biz, kabul etmiyoruz... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) -Tabiî, sizin kendi terminolojinize saygı duyuyorum. (CHP sı
ralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, bunun, öncelikle gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Merkez 
sağdaki bütünleşmeyi de, buna yardımcı olacak bir adım olarak sevinçle karşılıyorum; ama, mer
kez sağdaki yakınlaşmanın çok acele, çok erken "madem, biz, kavga ediyorduk, bütünleştik; artık, 
bundan sonra yapacak hiçbir şey yoktur" anlayışıyla, bu bütünlüğü, alelacele, derhal bir hükümete 
dönüştürme çabası, dikkatleri ve tereddütleri tahrik etmiştir. Merkez sağ, elbette bütünleşecekti; 
ama, bu bütünleşmenin, bir azınlık hükümeti biçiminde, alelacele ortaya konulmuş olması, bu bü
tünleşme adına da, Türkiye'nin sorunlarının çözümünü bekleyen halk adına da, hepimizi ciddî şe
kilde kaygılandırmıştır. Sanki, öyle bir tablo ortaya çıkmıştır ki, Türkiye'nin konusu, bu iki siyasal 
partinin anlaşmasından ibarettir. Türkiye'nin sorunlarının çözümü, hükümet oluşumu, bu gerçek
leştikten sonra, anlamını, önemini kaybetmiştir, bu birleşme varsa, her şey zaten çözülmüştür(!) Pe
ki, bu birleşme nasıl sağlanacaktır? Bu birleşme de, iki Sayın Genel Başkanın kendi aralarındaki 
genel başkanlık ihtilafını bir dönüşümlü anlayışa bağlayarak çözmesiyle sağlandı, bu mesele bit
miştir yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz tablonun ciddiyetinin yeterince kavranmadığını or
taya koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün önümüzde bir hükümet var. Bu hükümet, tam bilimsel ifadesiy
le, dönüşümlü başbakanlık anlayışına dayalı koalisyon esasında azınlık hükümetidir. Hükümetin 
garabeti adından ortaya çıkıyor; dönüşümlü başbakanlık, koalisyon ve azınlık; hepsi bir arada. Ne
rede, nasıl bir ülkede bu model işbaşında; Türkiye'de. Hangi Türkiye'de; yıllardır çözülmemiş so
runları çok ciddî tercihler gerektiren, sorunları giderek yapısal krizlere dönüşmeye başlamış, önem
li güçlüklerle -ekonomisi, siyaseti, toplumsal yapısı, dış ilişkileri- karşı karşıya bir ülkede bu hü
kümet, bir azınlık koalisyon hükümeti, başbakanlık da dönüştürülerek. Böyle bir hükümet mode
liyle bu sorunları çözeceğiz(î) Bu varsayımla, bu umutla yola çıkılıyor. Bunun tartışılması lazım. 
Böyle bir koalisyon, İskandinav ülkelerinde varmış, Türkiye'de de olacakmış(!) 

İskandinav ülkelerinde, böyle kamu borçları krizi mi yaşanıyor, böyle çok büyük ekonomik 
sorunlar, dışborç yükünün altında ekonomi mi kavruluyor; daha demokratikleşmenin en temel aşa
malarındaki sorunlar aşılamamış bir tablo içerisinde mi; ülke, bir büyük kültür bölünmesinin etki
si altında düşman kamplara doğru sürüklenme tehdidinin altında mı?!. Var mı böyle bir olay?!. İk
tidarın, günübirlik çarkı çevirmesinin ötesinde, önemli tercihler kullanmasını gerektiren bir tablo 
mu sözkonusu?!. 

Değerli arkadaşlarım, 53 üncü Hükümet bir azınlık hükümetidir. Türkiye Cumhuriyetinde ilk 
kez, 73 yıllık tarihimiz boyunca ilk kez, üstelik de bu kadar ağır sorunlarla karşı karşıya bulundu
ğumuz bir dönemde iki siyasal parti, "bunlar önemli değil; biz bir araya geldik, azınlık olarak da 
biz bu işi götürürüz" anlayışıyla yola çıkmaktadır. Bunu, büyük bir cüret olarak görüyorum. 

Türkiye'nin bunca sorunuvarken, Türkiye Büyük Millet Meclisinde istikrarlı bîr siyasal taba
na sahip olmadan, güvenilir siyasal bir desteği arkasına almadan, ben, Hükümet olarak beş yıllık 
dönemi şöyle planlayacağım, Başbakanlığı dönüştüreceğim, çeşitli kamu kuruluşlarının genel mü
dürlüklerini dönüştüreceğim, 2000 yılında da Başbakanlıkla Cumhurbaşkanlığını paylaşacağım di
yerek yola çıkmak, gerçekten, ya Türkiye'nin gerçeklerinin kimse tarafından kavranmadığının bir 
itirafıdır ya da siyasî yaşamımızın bugüne kadar tanık olmadığı bir cürettir. Bunun hangisinin ol-
duğunUj yaşayarak göreceğiz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, öyle bir izlenim alıyorum ki, o da şudur: Önemli olan bizim hükümeti 
paylaşmamız; gerisi mühim değil... Bir hükümet, ne de olsa ülke sorunlarını çözer. Ülke sorunları
nı çözmek için normal bir hükümetin sahip olması gereken olanaklara, desteklere dahi ihtiyaç yok
tur anlayışıyla sanki yola çıkılıyor. 
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Maksat, iki seçkin siyasetçimizin kendi aralarındaki Başbakanlık paylaşmasını s'onuçlandır-
masıyla bitmiyor ki! O, bir başlangıç. Yani, bu Hükümet, Parlamentodan istikrarlı bir destek bul
madan, hangi sorunu nasıl çözecek? Daha, programına yazdığı iddiaları yürütemeyeceğini, progra
mı okurken görmeye başladı. Daha, dün bir, bugün iki... (CHP sıralarından alkışlar) 

Bir siyasî irade olmadan, ülke sorunlarıyla ilgili, sağlam, kristalleşmiş teşhisler ortaya konul
madan, o teşhisleri sonuna kadar takip etme iradesi sergilenmeden yola çıkarken, iddialarını, prog
ramından terk ederek yönelmek durumunda kalan bir hükümetin, Türkiye'nin sorunlarını çözmesi 
beklenebilir mi? Ya orada yazdığınız yanlıştı; ya o yazdığınız doğrudur, onu uygulayamayacaksı
nız! Hangisi doğru!?. < 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir örnektir ve daha, bunların çoğunu göreceğiz. Beş yıl ülke sorun
larını pamuk ipliğine bağlı, şartlara bağlanmış destek ifadeleriyle yola çıkarak çözeceğiz ve Türki
ye'nin hükümeti olacak(!) Türkiye, bugüne kadar, böyle bir olayı hiç yaşamadı; 53 hükümet geldi 
geçti, hiçbirisi böyle değildi. 1980 yılının başında Sayın Demirel'in kurduğu azınlık hükümeti, bir 
program bazında tam mutabakatla yola çıktı; 10 ay sonra da, bir askerî müdahaleyle sona erdi. Beş 
yıl devam edecek ve büyük sorunları çözecek(!) Bunu, kuşkuyla karşılıyorum ve bu konudaki dü
şüncelerimi ifade etmeyi, milletimize karşı göstermek zorunda olduğumuz saygının gereği sayıyo
rum. Kimseye yanlış umutlar vermeyelim. Kimsenin kişisel sorunları, Türkiye'nin sorunları değil
dir. Kendi aranızdaki iktidar kavgasını, sandalye ilişkisini çözebilirsiniz; ama, bu, Türkiye'nin hü
kümet sorununun çözümü anlamına gelmeyecektir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, nasıl bir iddiayla yola çıkıyorlar diye, bu Hükümetin ortaya koyduğu 
Programın altındaki anlayışı görmeye çalışıyorum. Anavatan Partisi, muhalefet yıllarında bir pers
pektif geliştirdi, bir bakış açısı geliştirdi. Acaba, bu bakış açısı, bu uygulamaya yansıdı mı yansı
madı mı; onu görmeye çalışıyorum. İtiraf edeyim, bu Hükümet Programının, siyasal yaşamımızda, 
artık, sıradan siyasî değerlendirmelerin konusu olmaya başlamış, genel değerlendirmeleri bir araya 
getiren bir program olmanın ötesine geçmediğini üzüntüyle görüyorum. İddiası olan bir program 
değil, bir reform programı değil, bir dönüşüm programı değil, yapısal sorunların çözümüne dönük 
iddia sergileyen bir program kesinlikle değil. Ortada her konuda sıralanan genel değerlendirmeler 
ifade edilmiş; her birisinin nasıl uygulanacağıyla ilgili bir somutlaştırmadan da özenle kaçınılmış. 

. En önemli konu, enflasyon. Benim bildiğim, ANAP'ın, enflasyon konusunda geliştirdiği bir 
tezi vardı; kamu borçlarının ödenmesiyle ilgili bir yaklaşım ifade etmişti ve her şeyi oraya bağlı
yordu. Seçim kampanyasına da o iddiayla girmişti, 

Şimdi, bu Hükümetin enflasyonla mücadele programında, o iddianın tamamıyla unutulduğu
nu görüyoruz; yani, kamu borçlarının, hazine borçlarının Merkez Bankasına devredilmesi anlayışı 
ortadan kalkmıştır. Peki, ne yapılacak; bugüne kadar ne yapıldıysa, aşağı yukarı o yapılacak. Üste
lik de, bugüne kadar yapanların sahip olmadığı etkinlikle ne yapılabilirse; yani, vergi çıkarma, ya
sa çıkarma konusunda, daha kısıtlı koşullar altında ne yapılabilirse, o yapılarak gerçekleştirilecek. 

Şimdi, siz, enflasyon oranının indirileceğine, bu Hükümetin yapısına ve programına bakarak 
inanabilir misiniz? Enflasyon oranını indirmenin gereklerini yerine getirecek bir iddiayı, bir heye
canı, bir önemli tespiti, bir teşhisi bu programda görmek mümkün mü; bunların hiçbirisi yoktur. 
Çünkü, demin de söylediğim gibi, önemli, sakıncalı olabilecek, siyasal tartışma yaratabilecek ter
cihler tümüyle bir kenara itilmeye başlanmıştır. 

Aynı yaklaşım, SSK reformuyla ilgili olarak, demin ifade ettiğim şekilde, burada dile getiril
miştir. O yaklaşımın, bir reform anlamına gelmediği açıktır, Anayasaya aykırı bir yaklaşımdır; çün
kü, Anayasamız, Türkiye'nin bir sosyal devlet olduğu niteliğini belirlemiştir. Anayasa Mahkeme-
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mizin kararları da, çok istikrarlı bir biçimde, sosyal devletin, sosyal güvence anlayışıyla bir arada 
yürüyeceğini ortaya koymuştur. O nedenle, sosyal güvenliğin özelleştirilmesi mantığı Anayasaya 
aykırıdır; bunun uygulanması da mümkün değildir. 

Fransa, buna benzer bir modeli deniyor, aylardır çalkantı içerisinde. Fransa'da, yeni hükümet, 
bir büyük sıkıntıyla programını uygulayamaz noktaya gelmiştir. Şimdi, Türkiye'de, bir azınlık hü
kümeti gelecek, Sosyal Sigortalar Kurumunda hak sahibi olan insanların, yıllardır primleriyle edin
dikleri mülkiyetleri, mameleki özelleştirecek ve devletin sorumluluğunu ortadan kaldıracak, buna 
da reform diyecek; bu mümkün değildir, bunun yapılamayacağı da şimdiden görülmüştür. 

Tabiî, bütün bunlar, Türkiye'de SSK'nın bir ciddî reforma tabiî tutulması ihtiyacını ortadan 
kaldırmıyor. Türkiye'de SSK'nın gerçekten ciddî bir reforma ihtiyacı vardır. 

Dünyanın her yerinde, sosyal sigorta kurumları, devletin çok önemli katkılarıyla ayakta durur
lar; ama, Türkiye'de, 1994 yılına gelinceye kadar, devletimiz, Sosyal Sigortalar Kurumuna hiçbir 
katkı vermemiştir; ancak, 1994'ten sonra gemi karaya oturunca, maaş ödemek için mecburiyet ken
dini gösterince, devlet, sosyal güvenlik kuruluşlarına yardım etmeye başlamıştır; devlet, sistemin 
içerisinde yoktur. Halbuki, sosyal güvenlik kuruluşlarına, Amerika'da yüzde 29,48, Almanya'da 
yüzde 25,66, Avusturalya'da yüzde .79,82, Belçika'da yüzde 31, Danimarka'da yüzde 85, Fran
sa'da yüzde 19,63, İngiltere'de yüzde 55 devlet katkısı vardır; Türkiye'de hiç yoktur, mecburen, 
1994'ten bu yana ödeme başlamıştır. 

• Tabiî, SSK'nın, özellikle 1994'ten bu yana niçin bu hale geldiği, üzerinde durulması ve değer
lendirilmesi gereken bir konudur. Bu noktada ciddî bir reform ihtiyacı açıktır. Yalnız, reform dü
şünenler için söyleyeyim, primleri artırarak reform yapmak da mümkün değildir. Çünkü, Türki
ye'de prim'oranı, dünyanın en yukarı düzeyindedir. Türkiye'de tam tersine, SSK kapsamında yer 
almamış olan kayıtdışı ekonomide çalışanları, sosyal güvenlik sistemi içerisine alacak yaklaşımla
rın geliştirilmesine, bunu, kolaylaştıracak, özendirecek uygulamaların genişletilmesine, SSK'nın 
kapsamının daha geniş bir çerçeveye oturtulmasına ihtiyaç vardır. Tabanın genişletilmesi, SSK re
formunun çıkış noktası olacaktır. Primle, özelleştirmeyle buna ulaşmak mümkün gözükmüyor. Ko
nuya girmek lazım; ama, dediğim gibi, ciddiyetle, yeni bir anlayışla ve yaklaşımla girmek lazım. 

Türkiye'de, çalışanla, emekli maaşı alan arasındaki oranın fevkalade bozuk olması, bu anlat
tığım olayın bir sonucudur. Türk ekonomisindeki büzüşme, büyümenin ortadan kalkması, SSK'ya 
prim ödeyen çalışan sayısının azalmasına da yol açmıştır. O nedenle, ülkenin kalkınması, büyüme
si, istihdamın gelişmesi, yine, sosyal sigortalar sisteminin takviye edilmesine yardımcı olacaktır. O 
nedenle, konuyu, geniş bir çerçeve içerisinde ele almak gereği vardır. 

Tarım satış birlikleriyle ilgili bir iddia, yine yukarı bir yaklaşım içerisinde, yani bir miktar ha
vadan bir yaklaşım içerisinde ifade ediliyor. Burada bilinecek olan nokta şudur: Türkiye'de tarım 
satış kooperatif birliklerinin 186 trilyon borcu vardır. 186 trilyon borcu olan kuruluşları özerkleş-
tirirken, onların finansman durumunu sağlamlaştıracak çareler mutlaka öncelikle alınmalıdır. Bu, 
o, 186 trilyon borcun ortadan kaldırılması demektir; bu, onların geleceğe dönük finansman sistem
lerini takviye edecek yeni yöntemlerin uygulanması demektir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bir kamu borçları krizi ortaya çıkınca, herkes çözüm arama
ya başladı; çözüm de, çok kolay bir biçimde, devletin yaptığı bazı harcamaların silinmesi şeklinde 
kendisini gösterdi: "Devletin bu kamu borçlarının kaynağı nedir; bunları ortadan kaldıralım. Bu 
kaynak, tarım satış kooperatiflerinin borçlarıdır. Orada bir reform yapalım, bu tarım satış koopera
tifleri bir daha böyle borç yapmaz hale gelsinler(!)" 
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Başka nedir: "Sosyal Sigortalar Kurumu borca batmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumunu özelleş
tirelim, devlete borç yapmaz hale gelsin, kurtulalım(!)" 

O anlayış, başını kuma sokma anlayışıdır; son günlerin moda benzetmesiyle, işte bu, deveku
şu yaklaşımıdır. (RP sıralarından alkışlar) 

Gerçekleri mutlaka görmek lazımdır. Gerçek şudur: Türkiye tarımının desteklenmesi gereki
yor; Türkiye tarımının desteklenmesi zorunludur. Görünebilir bir gelecek için hiçbir Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti tarımı destekleme sorumluluğundan kendisini kurtaramaz; hesabınızı buna göre 
yapın. "Tarıma destek vermeyeceğim; finansman krizini, tarımı özelleştirerek çözüvereceğim" 
yaklaşımı kesinlikle geçerli değildir. Gübreye de destek vereceksiniz, yeme de destek vereceksiniz. 
Türkiye'de enflasyon, tarımdaki girdi fiyatlarını, tarım mahsullerinin fiyatlarıyla mukayese edildi
ği zaman tarım aleyhine dönüştürüyorsa; kısa bir süre içerisinde, 2 bin lira olan gübrenin fiyatını, 
iki yılda 20 bin liraya çıkarıyorsa, tarıma destek vermemek mümkün değildir. (CHP sıralarından 
alkışlar) •'•, ' 

O nedenle, Türkiye'de malî reform arayanlar, bu temel noktaları içlerine sindirsinler; iş o ka
dar kolay olsaydı, çoktan çözülürdü. Çiftçiye desteği kes, SSK'ya deşiği kes, kamu çalışanlarının 
sayısını azalt, bu işler çözülüverir(î) Hiç böyle bir şey olamaz. 

Dünyanın her yerinde, tarıma finansman desteği veriliyor; Avrupa Birliğinde veriliyor, Japon
ya'da veriliyor,'Amerika'da veriliyor, Türkiye'de de verilecektir. Bü, Dönüşümlü Azınlık Koalis
yon Hükümetimiz, programının içerisine, tarıma yönelik destekleri azaltmaya dönük bir anlayışı -
tavsiye ederim- yerleştirmesin, başka kapılara yönelsin, Türkiye'nin finansman krizini azaltacak 
başka çözümler arasın. Bakın, bir "rantiyeci" edebiyatı yürüyor; eğer gücünüz varsa onlara yöne-
lini onlardan finansman dengesini sağlayacak çözümler arayın. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

AHMET KABİL (Rize) - Dört senedir ne yaptınız? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu programın üzerinde durduğu temel 
yaklaşımlardan birisi de özelleştirme. Bu söylemi de uzun süredir dinliyoruz; ama, hâlâ, özelleştir
menin ne hukuku tam geliştirildi ne mekanizması tam kuruldu ne de başarılı bir özelleştirme uygu
lamasından söz etme imkânı var. Özelleştirmenin de, astarının yüzünden pahalıya mal olduğunu 
daha yeni yeni kavramaya başlıyoruz. 

Özelleştirmenin, bir kamu açığını kapatacak finansman kaynağı olarak değerlendirilmesinin 
doğru olmadığı, her geçen gün daha iyi ortaya çıkıyor. 

Bakın, Erzincan'da SUmerbank Fabrikası özelleştiriliyor, Eskişehir'de özelleştiriliyor; yerilen 
fiyatlar, kesinlikle arazi fiyatını, gayrimenkul fiyatını karşılayacak düzeyde dahi değil. Çalışan iş
çiler kıdem tazminatlarından vazgeçerek, oraları almaya hazır gözüküyorlar. Daha önce Karabük'te 
bir iddia sergilenmişti, anımsayınız, Karabük özelleşecek denilmişti. Ne oldu; Karabük özelleşti, 
işçiye satıldı, işçi, şimdi binbir sıkıntıyla ayakta durmaya gayret ediyor, yardımcı olunması lazım
dır. Karabük'ün bir yük haline dönüşmemesi için, yeni, darboğaz giderici yatırımların gerçekleş
mesi lazımdır, kolaylıkların sağlanmasıjazımdır. Özelleştirmenin de, yeni bir yaklaşım taşımadığı, 
bu Hükümet Programının incelemesinden görülüyor. 

Değerli arkadaşlarım, yerel yönetimlere dönük yaklaşımın da, yapısal bir yaklaşım olmaktan 
çıkıp, göstermelik düzeyde kalacağı izlenimini alıyorum. Yerel yönetimlerle ilgili olarak ifade edi
len düşünceler, Türkiye'deki merkeziyetçi yönetim modelini köklü biçimde değiştirecek, gerçek
ten yeni yetkileri, finansman olanaklarını yerel yönetimlere aktaracak bir anlayışı yansıtmıyor, gös
termelik bir küçük müdahale düzeyinde kalacağı izlenimini alıyorum. 
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Bütün bunlarla, bu Azınlık Hükümetinin Programı açısından da bir çarpıcılığın bulunmadığı
nı, alıştığımız klasik merkez sağ yaklaşımı, derleyip, toparlayıp ortaya koyan bir program niteliğin
de olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin bir azınlık hükümeti olması, Parlamentoda güvenoyu al
mak zorunluluğundan azade bulunması anlamına gelmez. O nedenle, Parlamento, bu Azınlık Hü
kümetine güvenoyu verip vermeyeceğini iki gün sonra kararlaştıracaktır; salı günü bunun oylama
sını yapacağız. Bu oylamayla, bu Hükümet, güvenoyu alma arayışındadır. Şimdi, ben şunu merak 
ediyorum: Bir azınlık hükümetini Sayın Cumhurbaşkanı, nasıl, niçin ilan etmiştir? Bunun, bir azın
lık hükümeti olduğu açıktır; ama, Sayın Cumhurbaşkanı, bunu, 53 üncü Cumhuriyet Hükümeti ola
rak ilan etmiştir. Niçin ilan etmiştir? Çünkü, bu Hükümetin güvenoyu almasına katkı yapacağını 
söyleyen bir grubumuz vardır. Demokratik Sol Parti demiştir ki: "Bu Hükümetin güvenoyu alma
sına, ben, katkı vereceğim. Bu Hükümetin kurulmasını, ben sağlayacağım." Sayın Cumhurbaşkanı 
da, bn taahhüt üzerine, bu ifade üzerine "Demokratik Sol Partinin desteğini taşıdığı açıkça gözü
ken bu Hükümeti 53 üncü Cumhuriyet Hükümeti olarak ilan ediyorum " demiştir. 

Şimdi, bu Hükümetin içerisinde iki siyasî parti vardır; ama, güvenoyu almasına Demokratik 
Sol Parti doğrudan katkı yapmaktadır. Parlamentoda, yola çıkarken, hükümet kurulurken, en azın
dan böyle bir desteğin bulunduğu açıkça gözüküyor.' 

Gerçi, bu destek, başlangıçta, bazı şartlara bağlanmıştı. Sayın Ecevit, Sayın Mesut Yılmaz ile 
bu konuyu konuştuktan sonra yaptığı açıklamada " iki ulusal konu hariç, programınıza karışmak is
temiyorum. İki ulusal konuda talebim var, uyarım var, önerim var; bunların dikkate alınmasını bek
liyorum" demişti. Bu iki ulusal konu da, gümrük birliği ve Çekiç Güç konularıydı. 

Gümrük birliğiyle ilgili olarak, Sayın Ecevit, çeşitli vesilelerle görüşlerini ifade etmiştir; Sa
yın Mesut Yılmaz da ifade etmiştir. " 6 Mart belgesinin kabul edilemez olduğunu, değiştirilmesi ' 
gerektiğini, 6 Mart belgesinde, ekonomik, siyasal büyük ödünler verildiğini ve en azından, bu bel
genin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edilip oylanmasının zorunlu olduğunu" ifade 
edegelmişlerdir. Sayın Ecevit de, 6 Mart belgesine yönelik değişiklik talebini, bu Hükümet kurul
madan önce, kamuoyuna ilan etmiştir. 

İkinci bir temel nokta olarak da, bugün, burada da vurguladı; Çekiç Güç konusunun önemli ol
duğunu, Kuzey Irak'taki egemenlik boşluğunun, Türkiye aleyhine gelişmelere fırsat vermekte ol
duğunu ve Çekiç Güç'ün de, bunun bir uluslararası desteği niteliğinde işlediğini, bunun ortadan 
kaldırılmasının zorunlu olduğunu, tabiî, gelmiş bir gücün derhal kaldırılamayacağını ve bugün, bu
rada -yine Sayın Ecevit'in ifade ettiği gibi- iki-üç aylık bir uzatma süresinden sonra, Çekiç Güç'ün 
bu bölgeden çıkarılmasının zorunlu olduğunu ifade etmiştir ve desteğini -yanlış hatııiamıyorsam-
bu iki konudaki anlayışa bağlamıştır. 

Programda, gümrük birliğiyle ilgili olarak bu anlayışın yansımasını göremedim; tam tersine, 
Program, Gümrük Birliği Antlaşmasının, 6 Mart belgesinin işletileceğini, bu antlaşmanın esas ol
duğunu, daha ileri götürüleceğini açıklıkla ifade etmektedir. 6 Mart belgesinin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde oylamaya taşınmasına dönük bir talep yoktur; 6 Mart belgesiyle ilgili hiçbir şikâyet 
söz konusu değildir, bir değişiklik arayışı söz konusu değildir. 6 Mart belgesinin geçerliliğini bu 
Hükümet Programı ifade etmektedir. 

Çekiç Güç'le ilgili olarak, iki-üç aylık bir deneme dönemi için fırsat verildiği gözönünde bu
lundurulursa, o konuda şimdilik bir şey söylemek istemiyorum; iki-üç ay sonra, bu konuyu konu
şacağız, bu konuyu değerlendireceğiz. 
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Bunlarla şunu söylemek istiyorum: Daha Hükümetin başlangıcında, Demokratik Sol Partinin 
vereceğini ifade destek, bu iki şarta bağlanmıştır. Daha sonra, bu şartlar üzerinde durmaktan Sayın 
Ecevit vazgeçmiş olabilir, böyle bir durum var mı yok mu bilmiyorum, onu salı günü göreceğiz; 
ama, bir şeyi biliyorum: Bu Hükümet Programında, o konuda yapılan teklifin bir yansıması yok
tur. 

Bu koşullar altında da bir oylama yapılabilir, bir destek verilebilir; ama, bu desteğin, bu Hü
kümetin kurulmasına bu katkının, bundan sonra hiçbir anlam taşımayacağı nasıl söylenebilir. 

Şimdi, bakınız, bu Hükümet daha ne kadar devam eder konusunda, bir ulusal spor gelişmeye 
başladı; herkes, bu Hükümete ömür biçmeye çalışıyor. Ben, burada açıkça ifade edeyim: Bu Hü
kümetin ömrünün ne kadar olacağına Demokratik Sol Parti karar verecektir, 

Demokratik Sol Parti, bu Hükümeti sona erdirme kararını almadığı sürece, başlangıçtaki bu 
destek devam ediyor demektir. Ne söylenirse söylensin, ne şikâyet yapılırsa yapılsın, ne muhalefet 
sergilenirse sergilensin, açık, somut bir gerçek vardır ki, Demokratik Sol Partinin desteği olmadan, 
bu Hükümetin, burada bir gün dahi durması mümkün değildir. (CHP ve RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Eğer, bu Hükümet burada var olmaya devam ediyorsa,'bütün şikâyetlerin hiçbir 
anlamı yok demektir. (DSP sıralarından "seçime gideriz" sesleri, gürültüler) . 

Muhalefet, sözle olmaz,..eylemle olur, eylemle. Muhalefetin belagatı, eylemin sıkıntısını ka
patmaya yetmez. 

HADİ DİLEKÇİ (Kastamonu) - Cumhuriyet Halk Partisi olarak, siz, zamanınızda yapabildi
niz mi? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye'nin ihtiyacı ol
duğunu gördüğümüz bir dönemde sorumluluğu üstlendik, yiğitçe, erkekçe, açıkça iktidara girdik; 
sizin gibi kaçmadık, dışarıdan dolanmadık, açıkça içine girdik, bedelini de halkın karşısında öde
dik; şerefle halkımızın karşısındayız. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri/alkışlar; DSP sıralarından 
gürültüler) 

Bir ayağınız iktidarda, bir ayağınız muhalefette olamazsınız. Açık söyleyiniz, iktidar mısınız, 
muhalefet misiniz? Ya iktidar olunuz ya muhalefet olunuz. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar, DSP sıralarıdan gürültüler) Halkın karşısında muhalefet, Sayın Mesut Yılmaz'ın, Sayın Tan
su Çiller'in yanında iktidar olarak, bu politikayı götüremezsiniz*. Açıklığa, berraklığa, netliğe ihti
yaç var. Hprkes yerini seçsin. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

"Efendim, Türkiye'nin hükümete ihtiyacı var. Hükümet krizi söz konusu. Türkiye'yi hükü
metsiz bırakmamak için bunu yaptık" diyorsunuz. 

/Bunun dışında, hükümetsiz bırakmayacak çare mi yoktu; yani, azınlık hükümeti, Türkiye'nin, 
bu Meclis karşısındaki tek hükümet şansı mıdır? Böyle bir şey olur mu? Hükümete açıkça niçin gir
miyorsunuz? (DSP sıralarından "Biz girmiyoruz; siz girin, siz" sesleri, gürültüler) Haa, "girmiyo
ruz; çünkü, girersek, ilk krizde hükümet dağılır(!) 

ERDOĞAN TOPRAK (İstanbul) - Yok canım, dört senesi var. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Haa, girerseniz kriz çıkar da girmezseniz kriz niye çıkmaz?! 
Yani, siz içerideyseniz kriz çıkaracak uygulama, siz dışarıda olunca, sizin için niye kriz konusu ol
muyor; niye davranışınızı değiştirmiyorsunuz?!. Şimdi de, işinize gelmezse, oyunuzu vermezseniz 
düşer bu Hükümet. Bu Hükümeti düşürmüyorsanız, onun sorumluluğunu üstleniyorsunuz demek
tir; onun sorumluluğunu üstlenmekten kaçamazsınız demektir.(RP sıralarından alkışlar) Bu, aynı 
zamanda, sizin de Hükümetiniz demektir. Ben, sadece ilk gün oy veririm, sonra kaçarım demek 
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mümkün değildir; kaçamazsınız.(CHP ve RP sıralarından alkışlar) Alacakları her olumsuz kararın 
arkasında, sizin de desteğiniz varolmaya devam edecektir. O desteği çektiğiniz anda, işte, o hükü
met o zaman yıkılır. Ha, biz hükümet yıkmayı^, bu kadroya güveniyoruz, bu kadronun yapacağı 
her şeyi de hazmediyoruz diyorsanız; o.ayrıdır, onun da değerlendirmesini yapalım. 

Değerli arkadaşlarım, bunları siyasal yaşamımızın geleneklerinin berraklaşması için zorunlu 
görüyorum ve o anlayışla vurguluyorum. Siyasal yaşamımızın içtenliğe ve tutarlılığa ihtiyacı var
dır. Herkes, ne yaptığını bilmelidir. Şimdi, böyle bir Azınlık Hükümetine destek veriliyor. Verile
bilir; ama, o zaman bu Azınlık Hükümetine sahip çıkacaksınız; onu .destekleyeceksiniz, onun uy
gulamalarını yönlendireceksiniz... Bakınız, yönlendirrneye de başladınız; ne kadar güzel; bu yön
lendirme devam edecektir. Bundan sonraki her uygulamada, "orada nasıl yönlendirdiniz, burada ni
çin yönlendirmiyorsunuz?" diye bir sorunun önünüze gelmesine neden olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu azınlık hükümeti deneyi ne kadar sürecektir, bilemiyorum; ama, baş
langıç pek umut verici değil, pek sağlam değiU pek sağlıklı değil... Bunda da, şaşılacak bir şey yok; 
.çünkü, azınlık hükümetidir, sağlam bir parlamento desteğine sahip bir hükümetle karşı karşıya de
ğiliz. Türkiye'de, ilk kez, bu kadar iddialı bir programla, üstelik de dönüşümlü Başbakanlık şeklin
de bir uygulama yapılacak. Bunun yaratacağı sıkıntılarla, Türkiye'yi, büyük bekleyişler içerisinde 
geleceğe yöneldiği yeni bir seçimin ertesinde, büyük umutlarla temel sorunlarının çözüleceğini 
umut ettiği bir noktada, hayal kırıklığına sürüklemeye kimsenin hakkı olmaması gerekir. Hükümet, 
partiler arasındaki iktidar kavgasının bir parçası olarak kurulmuyor; Türkiye'nin sorunlarının çö
zümü için kuruluyor; bu sorunları çözme şansı varsa, ona, herkes sahip çıkar; çözme şansı yoksa 
"benim işime öyle geliyor" diye, kenarında durarak, bir yandan muhalefet yapıp, bir yandan da, onu 
ortaya çıkararak bir yere varamayız. Hiçbir siyasal parti, halka eziyet etsin, ben de, o eziyete mu
halefet edeyim diye hükümet kurdurmaz; böyle bir uygulama olmaz. (CHP ve RP sıralarından al
kışlar) Halka eziyet etsin, ben de o eziyete muhalefet edeyim diye hükümet kurdurulmaz; Türki
ye'yi yönetsin, bunların anlayışında önemli unsurlar var, bunlar denensin diye kurdurulur; eğer, öy
le olursa da destek olunur. 

Verilecek güvenoyu, hükümet programına ve kadroyadır; bir siyasal parti, Mecliste, bir hükü
mete güvenoyu veriyorsa; o programa ve o kadroya güvenoyu veriyor demektir; eğer, güvenoyu 
katkısı yapılacaksa, bu güvenoyu katkısının, aynen, hükümete ve programa olduğunun bilinmesi 
gerekir ve bu Hükümet, programını uygulamaya devam ederse; yarın "ben vazgeçtim" deyip, özel
leştirmeyi böyle uygularken, işte, düşündüğü önerileri, sosyal devleti ortadan kaldırmaya dönük 
anlayışını uygulamaya yöneldiği zaman, şikâyet hakkı olur mu; açıkça söylemişler ne yapacakları
nı, kimseyi de aldatmaya çalışmıyorlar; o nedenle, bu oylamanın böyle bir yönü olduğuna dikkati 
çekmek istiyorum. ' 

Değerli arkadaşlarım, bazı öneriler ifade etmek istiyorum: Bakiniz, yeni bir dönem başlıyor; 
bu dönemi, gerçekten yeni bir dönem haline dönüştürmek istiyorsak;Türkiye'de, siyasete ve siya-. 
setçiye olan güveni artıracak bazı açılımlar yapmak zorundayız/Türkiye'de siyaset; son zamanlar
da çok kaygı verici bir ölçüde suçlamalara hedef olmuştur; kirlendiği iddiaları çok yaygın bir bi
çimde ortalıktadır; siyasetimize saygınlık kazandırmak gereği vardır. Bunun nasıl başarılacağıyla 
ilgili herkesin önerisi var; ama, bir temel noktaya dikkatinizi çekiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, siyasette hesabı siyasetçi sorduğu sürece, o hesap ya sorulamaz ya"da, 
sorulursa, şaibeli olur. O nedenle, siyasetçiden hesap sorma işini, siyasetçinin elinden çıkarmak ih
tiyacı vardır; işin özü, temeli budur. Bakın, İtalya'da da öyle işlemiştir. Eğer, siyasetçinin hesabı
nı adliye sorabiliyorsa, savcı sorabiliyorsa, yargıç sorabiliyorsa, işte orada hesap sorulur. (CHP sı-
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, ralarından alkışlar) Bir başbakan düşecek, gelen diğer başbakan onun hesabını sordurtacak! Bu ge
çerli değildir, hakşinas değildir, uygun değildir, ne kadar haklı olsanız bile, kamu vicdanını yara
larsınız. Bunu çözmenin yolu, sistemi değiştirmektir. Nedir sistemi değiştirmek? Dokunulmazlık
ları kaldırınız, dokunulmazlıkları, yolsuzlukları himaye eden bir kalkan olmaktan çıkarınız. (GHP 
sıralarından alkışlar) Dokunulmazlıkları, yolsuzlukları himaye eden bir kalkan olarak koruduğu
muz sürece hesap sorulması imkânsızdır. 

Bakın, biz, yıllardır bunun üstünde duruyoruz; bu konuda, geçen dönemde Meclise verilmiş 
önerimiz var, şu anda anayasa değişikliğine dönük önerimiz var. Hatırlıyorum; seçim öncesinde 
Sayın Mesut Yılmaz ile televizyonda bir aradaydık -Sayın Eccvit de vardı- Sayın Mesut Yılmaz 
"biz, dokunulmazlıkların, sadece düşünce, siyaset suçlarıyla sınırlanmasına dönük bir öneriyi Mec
lise veriyoruz, destekliyor musunuz?" dedi. Ben "o öneriyi biz daha önce verdik" dedim; yani, si
zinki yeni oluyor, siz bizimkini destekleyin dercesine tepki gösterdim; Sayın Ecevit de dedi ki, "Sa
yın Yılmaz'ın önerisini ben de destekliyorum." 

Şimdi, hiç uzatmayınız; bakın, dün bir, bugün iki... Bu işi üç ay içinde yaparsanız yaparsınız, 
üç ay içinde bunu yapamazsanız, hiç yapamazsınız. Bunu yapmayanların da yolsuzluktan şikâyet 
etmeye hakkı yoktur. Hesabı soracak olan yargıdır, adalettir. Adaletin önünü açınız; açmanın yolu 
da dokunulmazlıkları bir zırh olmaktan çıkarmaktır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu Hü
kümetin, bu doğrultuda getireceği öneriyi desteklemeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Hiç 
uzatmayalım, milletin önünde konuşuyoruz; ilk iş bu olsun. 

Bakınız, Türkiye'de siyaset nasıl saygınlık kazanmaya başlar. O zaman, yolsuzluk yapan siya
setçiyi başka siyasetçi değil, Türkiye'de dürüst, namuslu, mesleğinin ehli binlerce yargıç binlerce 
savcı gözetecek demektir. İşi ehline bırakınız; mekanizmayı açınız, mekanizma işlesin. 

Elbette, Sayın Ecevit'in, Teftiş Kurulunun, Başbakanlığa bağlanmamasına dönük önerisini de 
destekliyoruz; onların hepsi dosya hazırlığıyla ilgili. Sorun dosya hazırlamaktan kaynaklanmıyor -
dosya çok, dosya hazır- önemli olan, o dosyanın gereğini yapmaktaki güçlükten; onda da, işi, ada
lete havale edelim. 

İSMAİL DURAK ÜNLÜ (Yozgat) - Dosya çok... 
NABİ POYRAZ (Ordu)-Neredeydiniz?!. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Yapalım mı bunu?.. (ANAP sıralarından "Yapalım sesleri") 
NABİ POYRAZ (Ordu)-Önce Bayındırlık Bakanlığından başlayalım. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Hazır mısınız? (ANAP sıralarından "Hazırız" sesleri) ANAP 
olarak hazır mısınız? (ANAP sıralarından "Hazırız" sesleri) Doğru Yol olarak hazır mısınız? (DYP 
sıralarından "Hazırız" sesleri) Refah olarak hazır mısınız; haydi, gelin yapalım, yapalım bunu. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Hep beraber, hep beraber... Ama, önce Bayındırlık Bakanlı
ğından başlayalım. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin programında yer alan ve 
bizim içtenlikle desteklemeye hazır olduğumuz bir başka program, temel eğitimin sekiz yıla çıka
rılmasıyla ilgilidir. Temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasına dönük öneriyi içtenlikle benimsiyoruz 
ve destekliyoruz; bunu, önemli sayıyorum, her bakımdan önemli sayıyorum. 

Bir devletin, çocuklarını, sadece beş yıl eğitip, bırakmaya hakkı yoktur. Onu, dünyanın pek 
çok ülkesinde olduğu gibi, asgarî sekiz yıl, dokuz yıl, on yıl eğitme görevi, sorumluluğu devletin 
üzerindedir. Bakın, dünyayla bütünleşelim diyoruz, Avrupa Birliğine girelim diyoruz. Dünyanın 
standardı budur; Türkiye de sekiz yıl temel eğitim vermelidir; bunun gereğini yerine getirmeliyiz. 
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Yalnız, programdaki bir ifadeye dikkatinizi çekmek isterim. Daha önce, ayrı ayrı, hem 
ANAP'ın hem Doğru Yolun programlarında, sekiz yıllık temel eğitim ödünsüz ifade edilirken, bu 
defa, çok ciddî bir darbe yemiş olarak Hükümet Programına girmiş. Hükümet Programındaki ifa
de şu: Sekiz yıla çıkaracağız; ama, ilk beş yıldan sonraki süreyi, meslek eğitimine yönlendirmek 
için kullanacağız. 

Değerli arkadaşlarım, samimî olalım, kimseyi aldatmayalım. Biz, devlet, çocuklarına sekiz yıl 
eğitim versin mücadelesi içerisinde değiliz. Biz, sekiz yıl temel eğitim verme mücadelesi içerisin
deyiz. (CHP sıralarından alkışlar) Çocuk, meslek tercihi yapmadan önce, dünyayı anlamadan ön
ce, bir mesleğin dönüşü olmayan labirentlerine sürüklenmeden önce, sekiz yıl, temel bir eğitimin 
içinden geçmek zorundadır. Eğer, onu, bugüne kadar olduğu gibi, beş yıllık bir eğitimi geçirdikten 
sonra, mesleğe yönlendiriyoruz deyip, oraya buraya dağıtacaksanız, o vereceğiniz, temel eğitim ol
maz. O zaman, hiçbir şey değişmemiş olur. O zaman, sekiz yıl boyunca okula gitmeyen çocuk bı
rakmadım demiş olursunuz; mesele o değildir. Mesele, o sekiz yılın temel eğitim olarak verilmesi
ni sağlamaktır. 

Şimdi, öyle anlaşılıyor ki, bu Azınlık Koalisyonu, çok temel konularda, daha şimdiden, nere
ye varacağı bilinmeyen darbelerin altına girmeye başlamıştır. Bunda şaşılacak bir şey de yoktur. 
Bu Azınlık Hükümeti, ideolojik olarak sağa kaykılmıştır. Refah Partisi çok şikâyetçi gözüküyor; 
ama, ö kadar şikâyetçi görünmesin; manyetik alanınızın etkisi altına girmişlerdir Sayın Erbakan. 
(RP sıralarından alkışlar) Daha şimdiden, bu Azınlık Hükümeti, Refah Partisinin manyetik etki ala
nının içindedir. Bunlar, zaten, siyaseti, sizi taklit ederek yapıyorlar. (RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Siz, bunlara "taklitçi" diyorsunuz, haklısınız; ama, bunlar Batıyı taklit ediyor değil, 
sizi taklit ediyor; sizi taklit ettiği için taklitçi bunlar. (RP sıralarından alkışlar) Sizi taklit ederek, si
zinle mücadele etmeleri de mümkün değil. Onun için, bırakınız, bunlar gelsinler; hükümet ortada, 
kadro ortada, program ortada; sizin etki alanınıza girmişlerdir; rahat ediniz; bu Hükümetin gidip, 
dönüp geleceği yer, sizin yanınızdan başka bir yer değildir. (RP sıralarından alkışlar "Siz de gele
ceksiniz, sizi de bekleriz" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, bir iki öneri daha ortaya koymak istiyorum. 
Hükümete, bir sol parti, merkez sol bir parti, ne istediğini bilerek, ciddiyetle, etkinlikle girmiş 

olsa, işte bunlar olmaz. (CHP sıralarından alkışlar) 
NABÎ POYRAZ (Ordu) - Dört senedir ne yaptınız?.. 
YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Dört senedir oradaydınız... 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Kendiniz ne yaptınız?.. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bu temel eğitim... (ANAP sıralarından gürültüler) 
KORKUT ÖZAL (İstanbul)-Siz de vardınız... • _ . ' ' • -
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bakiniz... Bakınız... (ANAP sıralarından "Siz ne yaptınız" 

sesleri, gürültüler) 
Bakınız, bu Parlamentoda, 124 milletvekiliyle, Sayın Mesut Yılmaz, bugün, Başbakandır; Hü

kümetin yarısını denetim altına almıştır. Öyle anlaşılıyor ki, 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve 
Başbakanlık seçimine dönük de devreye girmiştir 124 milletvekiliyle. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - İnşallah... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Şurada 125 sosyal demokrat milletvekili duruyor; eğer, o 125 

sosyal demokrat milletvekili, size meydanı böyle boş bıraktıysa, biliniz, o, sosyal demokrasinin 
ayıbı ve kusuru değildir. (CHP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar) 
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NABİ POYRAZ (Ordu) - Bu ayıp da size yeter... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bu ayıp ve kusur, ilk fırsatta telafi edilecektir. Sosyal demok
rasinin de, Türkiye'nin bugünü ve geleceği için söz söyleyeceği bir noktaya geleceğinden, herke
sin emin olmasını istiyorum. Bunun şartlarını yaratmayı başarırsak, işte asıl o zaman gerçek pay
laşma olur. 

NABİ POYRAZ (Ordu)-Hiç konuşmaya hakkın yok senin!.. ..'••• 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Azınlık Hükümetinin merkez sağı mer
kez sola yaklaştırdığı iddiası, ah keşke doğru olsa... Sadece, şu sekiz yıllık eğitim analizi dahi gös
teriyor ki tam tersi oluyor ve merkez sağı merkez sola değil, merkez sağı radikal sağa -üstelik sa
dece kendisini değil, kendisine destek verecek merkez sol milletvekillerini de çekerek- sürükleme 
tehlikesini ortaya koyuyor; dikkatli olmanız gereken olay budur. Bunun önüne geçmenin yolu da, 
merkez solun bütünleşerek ortaya çıkmasıdır, ağırlığını ve gücünü sergilemesidir. Merkez sağı çek
meye dönük öneriler yapacağımıza, merkez sol olarak biz, birbirimize yakınlaşsak, birbirimize sa
hip çıksak, işte asıl o zaman, Türkiye'nin siyasal dengesinin yerine oturduğuna tanık oluruz. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Ancak belli oldu sizin ne olduğunuz; ancak yola geldiniz. 

YAŞAR OKUYAN (Yalova)-Tek parti haline gelecektiniz; iki partisiniz... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, önerilerime devam ediyorum. Bir 
önemli konu, dış politikamızla ilgili; Türkiye, dünya koşullarındaki değişmenin de yardımıyla, bu
gün, dış politika alanında büyük etkinlik gösterme şansına sahip bir konuma gelmiştir. Dünyanın 
iki kutuplu olmaktan çıkması, ortaya çıkan çeşitli değişmeler; Türkiye'nin yetmiş yıllık birikimi
nin ortaya koyduğu düzey, Türkiye'yi etkin bir dış politika sergileme noktasına getirmiştir. Yalnız, 
bu dış politikanın, sadece, dış temaslarla, görüşmelerle, konuşmalarla, açıklamalarla yapılabilece
ğini sanmayalım. Türkiye, önemli bir etkinlik sergilemek istiyorsa, mutlaka, ekonomik kaynakla
rını da bu amaca dönük olarak seferber etmelidir. İçerisine geldiğimiz noktada, inanıyorum ki, Tür
kiye, en kısa zamanda, 4-5 milyar dolarlık bir kaynağı, dış politikamızın, çevremizde Türkiye'ye 
etkinlik getirecek bir biçimde yönlendirilmesine yardımcı placak biçimde ayırmalıdır. TİKA mo
delini kastetmiyorum; çok yetersiz bir yaklaşım; ama, Türkiye, komşu, ülkelerle, proje kredisi, 
program kredisi, finansman kolaylıkları, eğitim projeleri, yönetimin yeniden yapılandırılması gibi 
noktalarda, ticarî temelde, malî temelde ilişki kurabilecek ve Türk dış politikasıyla yakın eşgüdüm 
içerisinde çalışacak bir kurumlaşmayı bir an önce gerçekleştirmelidir. Bu büyük fırsatı Türkiye'nin 
kullanmaması çok yazık olur. Bir 4-5 milyarlık kaynağın, Türkiye'ye sağlayacağı siyasal, ekono
mik, olağanüstü olanaklar vardır; bunun kullanılması, bu konuda bir yapılaşmanın ortaya konulma
sına bağlıdır. Amerika'nın AID, gibi, çeşitli programlar etrafında uyguladığı finansman olanakları
na benzer bir şekilde, Türkiye de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Baykal... 

Size 5 dakikalık daha süre veriyorum; devam edin; buyurun. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - ...Türk dış politikası doğrultusunda yardımcı olacak bir ku
rumlaşmaya bir an önce gitmelidir. 

Önümüzdeki dönemde, Irak kapısı belki yeniden açılma durumunda olacaktır. Türkiye'nin Or
tadoğu ile ticarî ilişkilerinde olağanüstü bir canlanma söz konusıi olabilir; buna dönük bir aİtyapı 
hazırlığına ihtiyaç vardır. Türkiye'nin Mersin Limanı, İskenderun Limanı daha şimdiden yetersiz 
haldedir. Ne GAP'ın ortaya koyacağı ticaret ihtiyacını ne de Ortadoğu'da siyasal gelişmelere bağ-
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lı olarak ortaya çıkabilecek yeni durumların yol açağı ticarî ilişki ihtiyacını karşılayacak bir durum 
söz konusu değildir. Bir an önce, Türkiye'nin, başta İskenderun ve Mersin Limanları, liman altya
pı tesisleri ve ulaşım kanalları olmak üzere, demiryolu projelerini, karayolu projelerini bu ihtiyaca 
dönük olarak şimdiden hazırlaması büyük bir ihtiyaç olarak gözüküyor. 

Önümüzdeki dönemde ciddî enerji sıkıntısı ihtimaliyle karşı karşıyayız. Bu konuda çok somut 
hedefler Programda ortaya konulmuştur; bunu memnuniyetle karşılıyorum. Bunun gereğini yerine 
getirmeye dönük hazırlık ihmal edilmemelidir. Türkiye, 1995 yılı sonunda 85 milyar kilovatsaat 
elektrik enerjisi üretti. Yıllık yüzde 8 artışla 2000 yılının sonunda>122 milyar kilovatsaatlik bir 
enerjiye ihtiyaç olacağı anlaşılıyor. Bu, 6 700 megavatlık bir kurulu güç kapasitesinin eklenmesi 
demektir. 6 700 megavatlık kurulu güç, 10 milyar dolarlık bir yatırım demektir. Kilovat başına 1 
400 dolardan, 10 milyar dolarlık bir ek yatırıma ihtiyaç vardır. Şebeke ve santral yatırımları için de 
-yüzde 30- 3 milyar dolar eklenirse, 13 milyar dolarlık bir yatırımı, Türkiye, 2000 yılına kadar ger
çekleştirmek zorundadır. Bunun proje olarak, finansman olarak programlanması olağanüstü önem 
taşıyor. Bu konudaki bir gecikmenin, önümüzdeki bir iki yıl içinde Türkiye için çok ciddî sorunlar 
doğurması kaçınılmaz gözüküyor. O nedenle, önümüze gelecek bütçede, asgarî 2,5 milyar dolarlık 
bir enerji üretim, yatırım portesinin ortaya çıkması zorunla olarak gözüküyor. 

"BOT modeliyle sonuç alınır, bizim yapmamıza gerek yoktur" yaklaşımı şu anda umut verici 
gözükmüyor. BOT modelini enerji yatırımlarında işletmeye dönük bir altyapı hazırlığı şu anda ger
çekleştirilmiş değildir. Bunu da geleceğe dönük bir öneri olarak dikkatinize sunmak istiyorum. 

Önümüzdeki günlerde, toplumun hareketleneceği, öğrencilerin, çeşitli toplumsal kesimlerin 
etkin bir gösteri gayreti içerisine sürüklenecekleri, izlenecek ekonomi politikasının da,bunu teşvik 
edeceği açıkça gözüküyor. Bu noktada şu uyarıyı yapmak gereğini duyuyorum. Bir süredir, güven
lik güçlerimizin, toplumsal olaylar karşısında, bir özen, bir dikkat içerisinde davranma gayretinde 
oldukları görülüyordu. Belli bir duyarlılığın, belli bir anlayışın, olay çıkmasına fırsat vermemeye 
dönük bir dikkatin güvenlik güçlerimiz tarafından sergilenmekte olduğunu memnuniyetle görüyor
duk. Hiç kuşkusuz, bireysel ölçüsüzlükler, aşırılıklar, hatta, provokasyonlar yapılıyordu; ama, böy
le bir genel tavra tanık oluyorduk. Bu tavrın korunması ve sürdürülmesi olağanüstü önemlidir. 
Önümüzdeki dönemde, güvenlik güçlerimizin toplumsal olaylar karşısındaki tavrımda, dün Kızı
lay'da tanık olduğumuz gibi, herkesi derinden üzecek yanlışlıkların sergilenmesi, Türkiye'yi olum
suz yönde ve çok tehlikeli biçimde etkileyecektir. ' ' . ' . ' 

AHMET KABİL (Rize) - Yeni mi farkettiniz! 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Buna fırsat vermeyecek bir dikkatin, bir soğukkanlılığın sür
dürülmesi ihtiyacı vardır. (CHP sıralarından alkışlar) . 

Bu konuda, biz, gereken dikkati, Metin Göktepe olayında da, onun dışındaki olaylarda da da
ima gösteregeldik. Bu özen içerisindeyiz ve bu gayretimizin sonucudur ki, zaten, güvenlik güçleri
miz, gerçekten hepimizi memnun eden bir arayışın içerisine girmişlerdi; umarım bu devam eder. 

Bakınız, geçen hafta, Amerika Birleşik Devletleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 

BAŞKAN - Sayın Saykal, buyurun, toparlayın efendim... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — ...Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları uygulamasıyla il
gili bir rapor yayınladı. Bu raporda, uzun süreden beri ilk kez, Türkiye'de demokrasi ve insan hak
ları uygulaması açısından dikkate değer düzelmelerin ve ilerlemelerin gerçekleştiği resmen ifade 
ediliyor. Şikâyetler yine söyleniyor; ama, artık, Amerika Birleşik Devletleri de, Türkiye'de insan 
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hakları ve demokrasi konusunda kayda değer ilerlemelerin ortaya çıkmaya başladığını ifade etmek 
durumunda oluyor. Bu, bir gelişmeydi; umarım, bunu koruruz, bunu geliştiririz. 

Bu programda, ne yazık ki, hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ve çalışma yaşamı konu
sunda; tarımda yaşayanların sorunlarıyla ilgili olarak bir özel duyarlığın bulunduğundan söz etme 
olanağı yoktur. 

. Türkiye'de hukuk devletinin kökleşmesi için yapılması gereken ciddî işler vardır; hiçbirisine 
el atılmamıştır. Demokratikleşmeye dönük yürütülen programın kararlılıkla geliştirilmesi ihtiyacı 
vardır; böyle bir sorun, burada, kesinlikle görülmemiştir. 

Çalışma yaşamında anayasa düzeyinde, yasa düzeyinde, uygulama düzeyinde ele alınması ge
reken çok konu vardır; onlarla hiç ilgilenilmediği anlaşılmaktadır. . 

' Bu, tipik bir merkez sağ azınlık hükümeti programıdır; gözünü radikal sağa, dikmiş, bir sağ 
programdır; ama, ne acıdır ki, bu sağ programın desteği, bir sol partimizden gelmektedir. İnşallah, 
bu sorunları çözeceğimiz günleri de göreceğiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum; yeni Hükümete de başarılar 
diliyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar; DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baykal. 

Sayın Ecevit, bir dilekçeniz Başkanlığa intikal etti. Bu müracaatınızda, Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'ın konuşmasında yanıtlamanız gereken hususlar,bulundu
ğu için, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz istediğinizi bildiriyorsunuz. 

Sayın Baykal'ı dikkatle dinledim. Eğer, Sayın Baykal, sizin isminizi zikrederek veyahut "De
mokratik Sol Parti" diyerek bazı ifadelerde bulunmuş olsaydı, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre 
size söz verecektim; ama, Sayın Baykal, bir sayın üyenizin yerinden müdahalesi üzerine, ne sizin 
ne partinizin ismini zikretmeden ve incitici hiçbir söz kullanmadan -belki sizin düşüncelerinizin ak
sine- bazı tenkitlerde, bazı ifadelerde bulundu. Bu, İçtüzüğün 70 inci maddesini kullanmama im
kân vermiyor. 

Bilahara, Sayın Baykal, söylenmesini arzu ettiğiniz bir cümleyi de söyledi -ki, alkışladınız-
bence mesele halloldu, tatlıya bağlandı. Israr etmemenizi hassaten rica ediyorum efendim. (RP sı
ralarından "Doğrudur" sesleri, alkışlar) 

Bir dakika efendim... Size sormadım ki!.. 
BÜLENT ECEVİT - Sayın Başkan... (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
Efendim, biraz yaklaşabilir misiniz... Söylediğiniz hiç olmazsa zabıtlara geçsin. 

BÜLENT ECEVİT - Efendim, Sayın Mesut Yılmaz'Ia bu Hükümetin kuruluşundan önce yap
tığımız görüşmede, Çekiç Güç ve gümrük birliği konuları aramızda görüşüldü; fakat, bu görüşme 
sırasında, biz, bir koşul öne sürmedik; isteklerimizi ve temennilerimizi belirttik. Sayın Baykal, ta
biî, konuşmanın içeriğini bilmediği için, bilmeden bir yanlış ifade kullanmış olabilir. 

Ayrıca, Sayın Baykal, bizim, biraz önce değindim nedenlerle, bu kurulan Hükümete çekinser 
oy vereceğimizi, kamuoyunda çok yanlış anlamalara yol açacak şekilde izah etti. 

Onun için, kısaca, bu noktalarda açıklama yapmak için izninizi rica ediyorum... 

BAŞKAN - Efendim, bunlar zabıtlara geçti. Ben, bir kere daha tekrar ediyorum. . 
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Sayın Ecevit, Sayın Baykal'ın, Sayın Bülent Ecevit ile Sayın Mesut Yılmaz arasında geçen ve 
kendi söylediği gibi olmayan konuşmayı bilmediği için belki bir yanlış ifadede bulunduğunu zabıt
lara geçirdiler. -

Teşekkür ediyorum efendim. 

Gruplar adına son söz Doğru Yol Partisi Grubunundur. Sayın Saffet Arıkan Bedük ve Sayın 
Aykon Doğan birlikte kullanacaklar. 

İlk sıra Sayın Bedük'ün; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Doğru Yol Partisi-ANAP ortaklığında, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yıl-
maz'ın başkanlığında kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyetinin 53 üncü Hükümetinin Programı 
üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım; sözlerime baş
lamadan önce, Grubun ve şahsım adına Yüce Heyetinizi ve televizyonları başında bizleri izleyen 
değerli vatandaşlarımızı saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 24 Aralık 1995 tarihinde milletvekili genel seçimleri hu
zur ve güven ortamı içerisinde yapılmıştır. Bu sırada hiçbir olayın olmaması, Türk Milletinin de
mokrasiye olan bağlılığının en güzel göstergesidir ve müsaade ederseniz, öncelikle, büyük milleti
mize teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Bu seçim sonuçlan hiçbir partiyi iktidara getirmemiştir. Üç parti arasında yüzde 19 ilâ 21 ora
nında bir oy dağılımı olmuştur; dolayısıyla, bir partinin iktidara gelmesi veya çoğunluğu alması söz 
konusu değildir. İşte bu sonuçladır ki, yeni hükümet modellerinin aranması ve partiler arasındaki 
koordinasyon ve işbirliğinin özellikle gerçekleştirilmesi hususunda büyük milletimizin bize bir işa
reti vardır. Bu durum, üzerinde alışılmış olan hükümetlerin dışında bir durumdur. Milletimiz, ülke
mizin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış siyasî, sosyal ve ekonomik meselelerin çözümlenmesini 
beklemektedir. Bu da ancak programları, kadroları birbirleriyle uyum içerisinde çalışabilecek, ben
zerlikleri olan ve koordinasyon ve işbirliğinde de başarılı olabilecek iki partinin veya partilerin bir 
araya gelmesiyle mümkün olabilecektir. İşte, bunun içindir ki, ülkenin meselelerinin süratle çö
zümlenmesi ve beklenen hizmetlerin bir an evvel yapılması gerekmektedir. 

24 Aralık 1995 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimleri sonrasında yaşadığımız süreçte 
Türk demokrasisi en güzel olgunluğunu ve gücünü en iyi şekilde bütün dünyaya göstermiştir. De
mokrasi, tüm kurum ve kurallarıyla işlerken, kişisel çıkarlar veya parti çıkarları değil, demokratik 
bilinç ve ülke çıkarları önde tutulmuştur. Türk siyasî tarihinde demokrasiyi kuran parti olma nite
liğini muhafaza etmesi, demokratik değerlere olan inancı ve bağlılığı nedeniyle, Doğru Yol Parti
si, üzerine düşen görevi yapmıştır. 

Doğru Yol Partisi Sayın Genel Başkanı, özveride bulunma görevini üstlenmiş, uzlaşma ve 
hoşgörü ortamına imkân sağlamıştır. Gerek Doğru Yol Partisi Sayın Genel Başkanına gerek Ana
vatan Partisi Sayın Genel Başkanına, böylesine bir ortamı yarattıkları için, milletin arzu ettiği isti
kamette, ülkenin meselelerine çözüm getirecek bir koalisyon hükümetinde anlaştıkları için takdir 
ve tebriklerimizi sunuyoruz. 

53 üncü Hükümet, bir paylaşım hükümeti değildir; milletimizin arzusu üzerine kurulmuş bir 
hizmet, bir çözüm hükümetidir. Hatta, üzerinde durulması gereken bir nokta vardır; koalisyon ça
lışmaları sırasında çatıdan başlanılmamıştır. Önce ülke meselelerinin, özellikle ekonomik ve sos
yal meselelerin tespit, teşhis ve tedavisi üzerinde durulmuştur; ondan sonra çatıya ve bakanlıklarla 
ilgili uygulamalara geçilmiştir. Bu, her iki partinin, özellikle kişisel davranışlarının veya kişisel çı
karlarının ötesinde, memleketin çıkarlarını öne almalarının en güzel göstergesi ve işaretidir. 
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Bu Hükümet, aylardır, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, dost ve müttefik ülkelerin, finans 
kuruluşlarının endişe ve sabırsızlıkla bekledikleri, ülkemizi aydınlığa kavuşturacak, dünyayla ya
rıştıracak, değişim programlarını gerçekleştirecek, başarılı olmaya mahkûm bir hükümettir. 

Kavga ederek, dedikodu üreterek zaman kaybetmemeliyiz. Hele, Refah Partisi sayın sözcüsü
nün birkısım sözleri özellikle dikkatimi çekmiştir. Eğer, seçimden önce ve seçimden sonra söyle-' 
nilen sözler tahlil ve müzakere edilirse, öyle zannediyorum ki, onun altından kalkamazlar. (DYP 
sıralarından alkışlar) Çünkü, bir taraftan cumhuriyetin çocuklarıyla ilgili sözleri, bir taraftan Avru
pa Birliğiyle ilgilhyine menfi açıklamaları, bir taraftan gümrük birliğiyle ilgili sözleri; bütün bun
ların ötesinde, ayrıca, düzenle ilgili, sistemle ilgili, diğer partilere "sistemiçi" kendilerine ise "sis-
temdışı" ifadesini kullanmak suretiyle yapmış oldukları değerlendirmeleri dikkate alırsak, sanıyo
rum, o sözler, ne onlara bir fayda sağlayacak ne bize bir fayda* sağlayacaktır. Oysa, Türk Milleti 
büyüktür, Türk Devleti büyüktür. Büyük düşünmek lazım; küçük sözlerle, birbirimizi kırarak bu 
memlekete hizmet edeceğimiz anlayışını terk etmemiz lazım; bırakmamız lazım bunları. Barış or
tamı içerisinde kurulmuş bulunan bu Hükümeti, başarılı olması için, ülkenin menfaatları gereği 
desteklemek; ama, yanlış yaparsa uyarmak, hepimizin görevi olmalıdır. (RP sıralarından "Genel 
Başkanınız yaparsa?.." sesleri) 

Genel Başkanı söylerseniz, ben de başka şeyler söylerim; dikkat edin!.. Bizim Genel Başkanı
mızın veremeyeceği hesap yoktur; ama, Mercümek'ten başlayıp başka şeyleri söylersek, siz de 
kaybedersiniz; dikkat edin buna! (DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından'gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, kalkınmayı sağlamanın, refah seviyesini yükseltmenin tek şartı siyasî is
tikrardır. Politika ve uygulamalarda istikrarı sağlamak şarttır. Unutmamamız gerekir, ki, Japon mu
cizesini gerçekleştiren siyasî istikrardır. Eğer, biz, bu siyasî istikrarı gerçekleştiriisek,.o zaman, 
ekonomik istikrarı da gerçekleştiririz, kalkınmada da hedefi yakalamış oluruz. 

Bu bakımdan, politikacı, bürokrat, aydın, işadamı, işçi ve tümüyle halkın dayanışma içerisin
de olması, uyum ve hoşgörü içerisinde bulunması, siyasî ve ekonomik istikrarı koruyan temel ilke
lerdir. Burada, hepimize görev düşmektedir; uyuşum içerisinde, barış içerisinde, çok iyi teşhisler 
ve tespitler yapıp, çözümler ve çareler bulmak gerekmektedir. .Siyasî istikrarı sağlayabilmek için, 
herkese fedakârlık düşmektedir. 

Bulunduğumuz noktada, 53 üncü Hükümet, ağır bir sorumluluk almıştır. Doğru Yol Partisi ve 
Anavatan Partisi, ülkemizin ihtiyacı olan siyasî kararları süratle alarak icraata geçirecek bir hükü
met modeliyle karşı karşıyadır. Kurulan Koalisyon Hükümetinin aynı zamanda bir azınlık hüküme
ti olması dolayısıyla, Parlamento içerisinde bir uzlaşma ve hoşgörü anlayışının yaygınlaşmasına 
olan ihtiyaç,"her zamankinden daha çoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan her 
siyasî parti, Yüce Milletimizin eğilimlerini ve tercihlerini temsil etmektedir ve her temsilci, yine 
halkımızı temsil etmektedir. 

Bu çerçevede, Anayasanın değişmez hükümleri arasında yer alan cumhuriyetin tüm nitelik ve 
temel unsurlarıyla, Atatürk ilkelerine dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletine 
inançla sarılmak hepimizin görevidir. Böylesi bir anlayışla, milletimizin beklediği uzlaşma ve hoş
görü oluşturma konusunda tüm milletvekillerinin ve siyasî partilerin, bir daha, büyük bir çaba içe
risinde olması büyük önem arz etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Hükümet Protokolünün bazı maddeleriyle ilgili, özellikle Demokratik Sol 
Parti Genel Başkanı Sayın Ecevit'in bir ifadesine cevap vermek istiyorum: Hükümet protokolleri, 
hukukî olmaktan çok siyasî metinlerdir. Gelecekteki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı seçi
mine ilişkin 5 inci maddedeki hüküm, hiçbir suretle, hukukî bir vasıf taşımamaktadır. Bizler de bi-
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liypruz ki, Anayasa gereği, her iki konuda da partilerin karar alma hakkı yoktur. Bu, sadece bir si
yasî konsensüstür, bir siyasî beyandır, bir siyasî tercihtir; hoşgörünün, birbirine güvenmenin en gü
zel işaretidir. Bunu, özellikle belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 53 üncü Hükümet"Programında, geçmişin labirentlerindeki kısır çekiş
melerle ülkeye vakit kaybettirmek istemeyen, tamamen geleceğe yönelik projeler ihtiva eden bir 
anlayış hâkimdir. 

Açıkça, bu kürsüden, sizlere, bu Programın her yönüyle, ülkemizin ve milletimizin beklenti
lerine cevap verecek değişim ve yeniden yapılanma Programı olduğunu ifade etmek isterim. Bu 
programın hedefi de insan, kullandığı araç da insandır. Programın temeli, insanın huzurunu, güve
nini temin etmeye, insanına güvenmeye, onun refah seviyesini yükseltmeye yöneliktir. Bu sebep-, 
le, bu Hükümet Programının ayrı bir manası ve önemi vardır. Ümit ediyoruz ki, bu program, ger
çekleştiği takdirde, hem insanımızın hem huzur ve güveni temin edilecek hem de ileri ülkelerdeki 

. normlara, Avrupa şartlarına uygun bir şekilde yaşamasını temin edecek değişiklikleri ye yenilikle
ri de gerçekleştirmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, 1991 seçimleri tablosundan da yine koalis
yon hükümeti çıkmıştı.'49 uncu Hükümetten itibaren orta sağ ve orta solun iki büyük partisi, tari
hî bir uzlaşma sonucunda, üzerine düşen görevi yapmıştı ve öncelikle, huzur ve güven üzerinde 
durmuştu. Terörün ortadan kaldırılmasının, ekonomik istikrarı ve kalkınmayı sağlayacak temel un
sur olduğunu ifade etmişti. İşte, o tarihten itibaren, terörde, hep belli bir oranda mesafe katedilmiş-
tir; bunu kabul etmek lazım. Hemen şunu belirteyim: Doğu ve güneydoğudaki insanlarımızın zarar 
görmemesi için, özellikle, güvenlik kuvvetlerimiz büyük bir hassasiyet göstermişlerdi. Bütün bun
lara rağmen, güneydoğuda, köyünden göç etmiş olan birkısım vatandaşlarımızın zararlarının orta
dan kaldırılmasına yönelik, geçmiş Hükümet zamanında, 354 bin hektar arazinin sulanmasıyla il
gili sulama projeleri, 7 500 adet toplukonut olmak üzere, kendilerine ev dağıtmak için tasarruf ve 
yatırımlar yapıldığını, yine köylerimizin yol, su, elektrik gibi altyapılarının gerçekleştirildiğini ve 
ayrıca 4131 Sayılı Kanunla, terörden zarar görmüş olan vatandaşlarımızın üniversitede okuyan ço
cuklarının karşılıksız burs sahibi olmaları hususunda uygulamaların başlatıldığını belirtmek istiyo
rum. Yeterli mi? Hayır; ama, buna ilave olarak, ümit ediyoruz ki, 53 üncü Hükümetimiz de, terö
rü önemli bir konu olarak programına aldığı gibi, aynı zamanda, partilerüstü bir konu olduğunu da 
ifade etmiş olması ve ilave birkisım tedbirlerin gelmesi için önemli bir garanti olarak değerlendir
mektedir. 

Burada, canını, ülkenin bölünmez bütünlüğü uğruna1 vermiş olan şehitlerimizi rahmetle ve min
netle anıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, polis teşkilatımızı ve görev alan tüm vatandaşlarımızı, 
özellikle, görevlerinden dolayı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve onlara başarılar diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de terör, Hükümet Programında belirtildiği gibi, partilerüstü bir 
konudur. Suçsuz ve masum insanların hayatları üzerinde gösterilen şiddeti, korkuyu ve dehşet sal
mak için oynanan oyunları ve bu oyunlara da gelmemek gerektiğini unutmamak lazımdır. 

Terörizme, ekonomik, sosyal ve tarihsel birtakım nedenlerin sebep olduğunu, hiç şüphesiz, bu 
ülkede yaşamakta olan herkes bilmektedir. Bu bilincin ışığı altında, Hükümet Programında da be
lirtildiği gibi, terörle mücadelenin, kararlı bir şekilde sürdürüleceği yönündeki iradenin mevcudi
yeti, fevkalade önemli görünmektedir. Kararlı bir sıcak mücadeleyle ve ayrıca, Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu Bölgelerindeki ekonomik ve sosyal problemlerin çözümlenmesi, yeni iş ve istihdam 
alanlarının açılması, ayrıca, birkısım altyapı eksikliklerinin giderilmesi konularının, yine bu Hükü
met tarafından takip edileceği belirtilmiştir. 
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Bu bölgenin, diğer bölgelerle olan farklılıklarının giderilmesinde, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin en önemli projesi, mega projesi, GAP'tır. Ümit ediyoruz ki, GAP devreye girdikten sonra, 
bu bölgede, insanlarımız daha huzurlu olacak ve ayrıca, refah seviyesi yükselecek, yeni endüstri 
alanları, yeni tarım alanlarıyla birlikte, bu bölgedeki insanlarımızın girdileri ve gelirleri artmış ola
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1923'te kurulan Cumhuriyetimiz ve 1946'da gerçekleşti
rilen çoğulcu parlamenter sistemimiz, bizim, bugün, övünç kaynağımızdır. Cumhuriyetin temel ni
telikleri, insanlarımızın sahip olduğu seçme ve seçilme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, iş kur
ma özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, vatandaşlar arasında ayırım yapmaksızın, 
eşit ve adil olarak hizmetlerden yararlanma, üzerinde önemle durduğumuz konulardandır. 

Bizim özgürlük anlayışımız, insan hayatının tüm alanlarını kapsamaktadır. Türk Milletine, en 
geniş, en uygar ve en çağdaş hudutlar içerisinde özgürlük anlayışını vermek, insan hayatına hâkim 
olmasını temin etmek ana hedefimizdir; ancak, hak ve özgürlüklerin, devletin temel değerlerine, 
varoluş ilkelerine, başkalarının hak ve özgürlüklerine, özellikle yaşama hakkına saldırı biçiminde 
kullanılmasına asla müsaade ve müsamaha edilmeyeceği muhakkaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son yıllarda büyük bir küresel değişimi gözlemekteyiz. 
Komünizm çökmüş ve demokrasi hemen her yerde yükselişe geçmiştir; dünya büyük bir değişim 
içindedir; ancak, her şeyin yerine oturduğunu söylemek de mümkün değildir. Türkiye olarak ulaş
tığımız noktada, içinde bulunduğumuz dünya konjonktürü, beraberinde, riskleri ve birkısım imkân
ları da getirmiştir. Ülkemizin ana amacı, bu imkânlardan azamî derecede istifade etmektir. 

Türkiye, coğrafî konumu itibariyle bir kavşak noktasındadır; zor bir bölgede bulunmaktadır; 
ama, büyük düşünmek mecburiyetindedir, imkânları en iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetin
dedir. İşte, Avrupa Birliği bunun en güzel göstergesidir. Önümüze gelmiş olan bu imkânı değerlen
dirmek her Türkün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Dönemindeki tüm milletvekillerinin* 
görevi ve hedefi olmalıdır. 

Bir asırdan fazla bir zaman dilimi içerisinde demokratikleşme sürecini yaşayan ülkemiz, bu
gün, Avrupa Birliğiyle beraberlik yolunda önemli bir noktadadır. Gümrük birliği, Türkiye için ol
duğu kadar Avrupa için de en büyük önemi taşımaktadır. Türkiye, önüne gelmiş bulunan bu tarihî 
fırsatı yakalamak zorundadır. 

Ülkemizin, dünya piyasalarına entegre olarak, gelişmiş ülkeler arasında yerini alması, yüce 
milletimizin kabulüne mazhar olmuş Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da ayrıntılı şekilde 
açıklandığı gibi, birtakım temel koşulların sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Bu hususların, 53 ün
cü Cumhuriyet Hükümetinin Programında yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu çer
çevede, bazı temel noktaların altını çizmekte yarar görmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Avrupa Birliğiyle entegrasyon sağlamak üzere ekonomik, 
sosyal ve siyasal muhtevalı birkısım yasal düzenlemelere ve değişim programlarına ihtiyaç vardır. 
Bu sebeple 50; 51 ve 52 nci Hükümetler döneminde birkısım kanunlar Yüce Meclisin desteğiyle 
çıkarılmıştır; ancak, bu yeterli değildir. Özellikle, Tüketicinin Korunması Kanunu, Dünya Ticaret 
Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Kanun, Rekabetin Korunması, Fikir ve Sa
nat Eserleri Kanununda yapılan değişiklik, Patent ve İşbirliği Anlaşmasına Katılmması Hakkında 
Kanun ve Kozmetik Kanunuyla birlikte, yine, yetki kanununa dayalı olarak çıkarılmış olan 7 ayrı 
kanun hükmünde kararname vardır. 

Ülkemiz, küreselleşme ve dünyayla bütünleşme sürecinde, tarihsel bir döneme girmiştir. Bu, 
Avrupa Birliğiyle tam üyelik hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecek gümrük birliği ve küreselleş-
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menin avantajlarından en üst düzeyde yararlanma fırsatını vermektedir. Ortaklık Konseyi kararının 
gerektirdiği içhukuk düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlanmakla birlikte, uyum kanunlarının ve 
kararlarının bir an evvel çıkmasında fayda mütalaa edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; halen, devlet teşkilatında korkunç derecede bir israf var
dır. Kamu israfını önlemek ve ileri ülkelerde olduğu gibi, kamu hizmetlerini süratli ve verimli bir 
şekilde gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Çok eski kanunların yürürlükte olması, kamu idaresi
nin, halkın gerisinde kaldığı sonucunu doğurmaktadır. Bürokratik engeller, artık, hantallaşan ida
renin bir savunma aracı haline gelmiştir, insana güvenmeyen bir sistem, bugün, geçerliliğini kay
betmiştir. Hükümet Programında ve protokolde de belirtildiği üzere, artık, insanımıza güvenmenin 
ve sistemimizi, mevzuatımızı buna göre değiştirmenin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Milletimiz, 
devlet teşkilatının önüne geçmiştir; ufku genişlemiştir; ama, devlet, halen eski kanunlarla idare 
edilmekle, zaman kaybına, insangücü israfına neden olmaktadır ve böylece, kamuda büyük bir açık 
yaratmaktadır. Bu sebepledir ki, hem idarî yapılanmada hem adlî yapılanmada yeni değişim prog
ramlarına ihtiyaç olduğu gibi, ayrıca, bürokratik engellerin mutlak surette ortadan kaldırılması za
rureti ortadadır. 

Devletin, öncelikle, hâkim devlet değil, hadim devlet ve hakem devlet anlayışına kavuşması 
gerekmektedir. İşte, Hükümet Programındaki bu idarî yapılanmalarda da ana ilke bunlardır. De
mokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetimizi koruma ve kollamadaki kararlılı
ğımızla birlikte, yapılanma ve görevlerini yeniden alma mecburiyeti vardır. 

Artık, mal ve hizmet üreten, bunları pazarlayan devlet, yerini, denetleyen, düzenleyen, altya
pıyı hazırlayan ve insanına güvenen devlet anlayışına terk etmelidir. Artık, eğitimde ve sağlıkta re
form, değişim programları uygulanmalıdır. Hastanelerde bekleyen o insanlarımıza, Avrupa ülkele
rindeki, ileri ülkelerdeki normlara uygun bir şekilde sağlık hizmetlerini sunmak mecburiyetimiz 
vardır. 

Ayrıca, adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde doğruluk, sürat ve verimlilik ilkesinden ha
reketle, adil, hızlı, etkin ve ekonomik sonuç alma doğrultusunda yeni değişim programlarının mut
lak surette gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğer bunu gerçekleştirmezseniz, adalette gecikmeye 
neden olursunuz. Geciken adalet adalet değildir. Bu sebepledir ki, adliyede, hem teşkilatta hem per
sonel politikaları hem de sistem değişikliğini süratle yapma zarureti ortadadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal devlet ilkesi çerçevesinde kamu yatırımlarında, 
eğitim ve sağlık sektörlerine, bölgesel gelişmişlik farklılığının giderilmesine ve geleneksel kamu 
hizmetlerine ağırlık verilmesine özellikle dikkat edilmelidir. Hükümet Programında, eğitim yatı
rımları için bütçeden ayrılacak payın yüzde 12'ye, enerji sektörüne ayrılacak olan payın yüzde 
22'ye çıkarılmasını çok olumlu bir gelişme ye işaret olarak alıyoruz. 

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında uygulanacak eğitim reformunun amacı, demok
ratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bi
len, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî ve manevî değerlerini benimsemiş, tarihî değerlerini 
koruyan, bilim ve teknoloji üreten, fikre ve düşünceye saygılı, hoşgörülü bilgi çağı insanını yetiş
tirmek olacaktır. Bu kapsamda, sekiz yıllık zorunlu temel eğitimin gerçekleştirilmesiyle ilgili nok
ta, üzerinde hassasiyetle durulması gereken en önemli noktadır. 

Öğretmenlerin, çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirecek programlarla bilgilendirilmesi, eko
nomik ve sosyal meselelerinin çözümlenmesi, eğitim hedeflerini etkileyen ve üzerinde önemle du
rulması gereken önemli hususlardır. 

- 95 -



T.B.M.M. B : 2 1 10 .3 .1996 0 : 2 

Ayrıca, vakıf ve özel üniversitelerin teşvik edilmesi, bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılması da önem arz eden hususlardır. 

Gençlerimizi her türlü içki, alkol, uyuşturucu madde ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak mak
sadıyla, yeni programların uygulanması ana hedefimizdir. 

Spor tesisleri, boş zamanların değerlendirilmesi için, üzerinde durulan en önemli yatırımlar 
olacaktır. Spor müsabakalarında elde edilen Sonuçlar, hiç de küçümsenmeyecek derecededir. Bu 
İtibarla, gerek futbol; basketbol, voleybol ve gerekse diğer bütün dallarda, spor konusundaki faali
yetlerde derece almış olan gençlerimizi kutluyoruz ve Dünya Havacılık Birliği tarafından ülkemiz
de 1997 yılında gerçekleştirilecek olan yarışmalardan dolayı memnuniyetimizi belirtiyoruz. Hükü
met Programına bunun alınmamasını da bir eksiklik olarak görmekle birlikte, ümit ediyoruz ki, Hü
kümetimiz bu konuda da gerekli desteği verecek ve Türk Hava Kurumunun bu faaliyetini en iyi 
şekliyle destekleyecektir. 

Çalışma hayatinin düzenlenmesi, sağlıklı ve barış içerisinde işleyen bir yapıya kavuşturulma
sı, toplumsal huzur için gereklidir. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi, iş kazalarına karşı tedbir alın
ması, örgütlenme serbestliğinin genişletilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemelere gidilmelidir. 
Sosyal güvence, her çalışanın, yaşlılığında, iş göremezlik halinde, en doğal hakkıdır. Vatandaşla
rın yaşlılık, emeklilik durumlarında, insanca yaşayabilecekleri standartlar için karşılık beklemele
rini, bu karşılığı alamadıkları takdirde seslerini yükseltmelerini çok normal karşılamalıyız. Ancak, 
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşlarına yönelik köklü ve radikal uygu
lamaların hayata geçirilmesine imkân verecek olan yasal düzenlemelere gidilmelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, yol
suzluk olaylarına karşı etkili mücadele etmek, her birimizin görevidir. Devlet yönetiminde şeffaf
lık ve açıklık vazgeçemeyeceğimiz yöntemlerdir. Yeni Hükümetimizden en büyük beklentilerimiz
den biri, devlet yönetiminde şeffaflık ve açıklık yanında, yolsuzluklarla mücadele edilmesidir. Bu
nunla ilgili bürokratik engellerin kaldırılması gibi, ayrıca, idarî işlemlerde ve tasarruflarda da şef
faflığı uygulaması, bunun en güzel kanıtını göstermektedir. 

Devlet yönetiminde açıklık ve yolsuzlukla mücadeleye esas olmak üzere, her türlü yasal dü
zenleme yapılmalı, bu arada, milletvekili dokunulmazlığı yeniden gözden geçirilmelidir. Doğru 
Yol Partisi Grubu, bu konulardaki her türlü girişimi sonuna kadar destekleyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; merkezî idare ile yerel idareler arasında yaşanan görev, 
sorumluluk ve kaynak paylaşımı esasları belirlenmeli ve kamu hizmetlerinin verimli, hızlı ve ihti
yaca cevap verdcek düzeyde üretilmesi sağlanmalıdır. Yerel yönetimlere, mutlak surette yetki ve
rilmesi esastır. Bu suretle, kamu hizmetlerinde hem sürat hem de verimlilik sağlanmış olacaktır. 

Çevre sorunları ulusal olmaktan çıkmış, uluslararası sorun olarak değerlendirilmeye başlan
mıştır. Bugün, nehir ve deniz kirliliği, toprak erozyonu, ozon tabakasının delinmesi, atmosfer ısın
ması, yağmur ormanlarının kesilmesi, ulusal çevresel sorunlar kategorisinde mütalaa edilemez. Do
layısıyla, her devletin, çevre duyarlılığı ve bilincinde hareket etme ve gerekli önlemleri alma zo
runluluğu vardır. Temiz bir hava, temiz bir toprak ve temiz bir suyu gelecek nesillere bırakmak, bi
zim neslimizin de bizden sonraki nesillerin de görevi ve üzerinde durulması gereken en önemli hiz
met olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ortadoğu ve Balkan ülkeleriyle ticarî ve ekonomik iliş
kilerimizi geliştirecek işbirliği imkânlarını aramalıyız. Bunların yanı sıra, Türkiye, daha çok, dev
letten devlete ilişkiler yerine, işadamlarımız ve yatırımcılarımız kanalıyla Orta Asya ve Türk cum-
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huriyetleri, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu ülkelerine girerek ilişkilerini sağlamlaştırma şeklin
de şimdiye kadar göstermiş olduğu gayretleri daha da güçlendirmelidir. 

Diğer taraftan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Topluluğunun güçlendirilerek, işbirliğinin etkin-
leştirilmesine çalışılmalıdır. Aynı şekilde Türk cumhuriyetleriyle olan ilişkilerimizin, siyasî boyu
tu yanında, kültürel, ekonomik ve akrabalık bağı esasları çerçevesinde geliştirilmesi temel dileği
mizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi noktasında, 
Türkiye'nin, şimdiye kadar sürdürmüş olduğu olumlu ve yapıcı politikadan taviz vermemesi ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan soydaşlarımızın sorunlarına, kabul edilir, kalıcı bir çö
züm bulununcaya kadar, destek olmaya devam edileceğinden hiç kimse şüphe etmemelidir. Ayrı
ca, bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye'nin, Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme yolundaki giri
şimler içerisine girme zarureti de gözden kaçırılmamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti, son yıllarda, demokrasi yolunda 
önemli adımlar atmıştır. Demokrasi, bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde, Yüce Meclis, anayasa de
ğişikliklerini gerçekleştirmiştir. Bu, çok önemli bir adımdır; sivil toplum yolunda atılan geri dönü
lemez bir adımdır; anayasal düzeni, evrim yoluyla yerleştirme yolunda atılmış bir adımdır. Daha 
önce, yine Meclisimiz, özel televizyon ve radyoların kurulmasına olanak sağlamakla, demokratik 
katılım konusunda önemli bir adım atmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 uncu Dönemde, demokratikleşme konusunda çıkarı
lan kanunlar büyük önem arz etmektedir. Bunlardan birkaç örnek vermek istiyorum: Anayasa de
ğişiklikleri, Anayasanın 15 inci maddesine değişiklik getiren kanun ve diğer yasalar. Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanunu, Türk Futbol Federasyonu Yasası, Siyasî Partilerin Kapatılmasını Yürür
lükten Kaldıran Kanun, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesini Onaylayan Kanun, ILO söz
leşmeleri... Bütün bunları sıraladığımızda, gerçekten, geçmiş dönemde çok önemli kanunların ve 
Avrupa Birliğiyle entegrasyonu temin edecek olan mevzuatın çıkarıldığını çok rahatlıkla tespit et
mek mümkündür; ancak, bütün bunların uygulanması ve birkısım yeni uyum programlarının, pro
jelerinin ve kanunların çıkarılması 53 üncü Hükümete düşmektedir. 53 üncü Hükümet bunda ke
sinlikle iradesini ortaya koymuş ve ülkemizin Avrupa Birliğiyle entegrasyonunu sağlayacak bir ka
rarlılığı sergilemeyi kendi programında ifade etmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devlet, vatandaş için vardır. Hükümetlerin amacı, vatan
daşa hizmet etmektir. Hukuk devleti ve sosyal devlet anlayışı, bugün, artık, sadece nitelik belirle
yen birer sıfat olmaktan çıkmış, devletin özünü teşkil eden kavramlar haline gelmiştir. Günümüz 
dünyasında, hukuk devleti ve sosyal devlet niteliği olmayan bir devlet kavramı düşünülememekte
dir. Ülke kaynak ve varlıklarının hakça kullanımı ve bunun gereklerinin yerine getirilmesi, sosyal 
devlet anlayışının sonucudur. Devlet, her şeyi saydam bir biçimde yapacaktır. Değişim ve reform, 
halkın katılımı ve desteğiyle mümkündür. 

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 
Uç hürriyeti bağdaştıran rejimlerdir. 53 üncü Hükümet de, bu üç hürriyeti temel olarak görmekte ve 
kabul etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güvenoyu almak için Yüce Meclisimizin huzurlarına ge
len 53 üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini zorlu bir dönem beklemektedir; çünkü, Türkiye'nin 
iç ve dış siyasî, ekonomik, sosyal ve çözüm bekleyen meseleleri vardır. Meselelerin çözümü, alı-
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silmişin ötesinde bir siyasî tavır, kararlılık ve yaklaşımı gerektirmektedir. Bu yaklaşım neticesin
de, güvenoyu almak için Yüce Meclise gelen bu Hükümet, değişim ve yeniden yapılanmayı ger
çekleştirmeli ve sanayi ötesi bilgi toplumunun tüm altyapısının temellerini oluşturacak uygulama
ları ülkemize kazandırmalıdır. 

Biz Doğruyol Partisi Grubu olarak, 53 üncü Hükümetin, bu zorlu görevin altından, diyalog, 
uzlaşma içerisinde, Yüce Meclisin güvenine layık olarak kalkacağına ve ülkemizi 2000'li yıllara 
sağlıklı bir şekilde taşıyacağına inanıyoruz. * ., : 

Doğruyol Partisi Grubunun görüşlerine ilişkin, geri kalan noktaları ve hususları Sayın Aykon 
Doğan sizlere sunacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

•-. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bedük. 

Kalan süreyi kullanmak üzere, Sayın Aykon Doğan; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Hükümet Programı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini, Sayın Saffet 
Arıkan Bedük'ün bıraktığı noktadan başlayarak açıklamaya devam edeceğim. Yüce Meclisi, ekran •< 
başında bizleri dinleyen değerli vatandaşlarımızı, kendim ve Doğru Yol Partisi Grubu adına, bir de
fa daha saygıyla selamlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün, İktidar ve muhalefet kanadına mensup partilerin sözcülerinin ko
nuşmalarından tespit ettiğim husus şudur: Gerçekten, sağduyulu bir eleştiri sergilenmiştir. Toplum 
olarak, bugün, hoşgörü, uzlaşma ve kucaklaşma günüdür. Yüce Meclis, bunun çok güzel bir örne
ğini vermiştir. 

Önümüzde, siyasî ve ekonomik bir istikrar arayışımız vardır. İstikrar içerisinde kalkınmamızı 
sürdürme gayretlerimiz, refahımızı, sosyal huzurumuzu geliştirme gayretlerimiz, güvenliğimizi, ta
rihî ve coğrafî avantajlarımızı kullanma arzumuz vardır..Yetişmiş genç bir nüfusumuz vardır. Bu 
genç nüfusun potansiyelini ortaya koyma imkânlarını verme arzularımız vardır. Türkiye'yi, dünya
daki ekonomik ve sosyal yarışmada, birinci lige çıkarma arzularımız vardır. Toplumum bütün ke
simleri, bu arzular çerçevesinde, bizden, Yüce Meclisten, siyasî partilerden ve kurulan bu Hükü
metten bir uzlaşı beklemektedir. Yargı organı, siyasî partiler, kamuoyu, basın ve meslekî kuruluş
lar, sendikalar velhasıl herkes, bizlerden, engin bir uzlaşı beklemektedir. 

Bugün, değişik bir hükümet modeliyle karşı karşıyayız. Bu Hükümet, bir Koalisyon Hüküme
tidir, bir azınlık Hükümetidir, geniş uzlaşıya dayanan bir parlamento Hükümetidir; dönüşümlü baş
bakanlık modeliyle ortaya konulan bir Hükümettir; ama, altını çizmek istediğim bir husus vardır ki, 
bu Hükümet, çağdaş değerlere bağlı, laik, insan haklarına saygılı, din ve vicdan, düşünce ve çalışma 
özgürlüklerini ön planda tutan çağdaş cumhuriyeti devam ettirme inancında olan bir Hükümettir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin kurulması kolay olmamıştır. Bu Hükümetin kurulmasın
da, toplumun bütün kesimlerinin beklediği uzlaşı, fedakârlık ve feragat gösterilmiştir. Bu feragat-
ta, yeni bir demokratik sayfa açarken, Doğruyol Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Tan
su Çiller'in genel başkan olarak, bir siyasî partinin lideri olarak, Doğruyol Partisi Grubunun kuru
luş aşamasından bugüne kadar gösterdiği hoşgörüyü, uzlaşı anlayışını, feragat ve fedakârlığı, tari
hî bir olay olarak huzurlarınızda bir defa daha tescil etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ekonominin, bütün dünya ülkelerinde çizilmiş bir şablonu vardır. Bu 
itibarla, ekonomik programına bakarak, bu Hükümeti, şu veya bu şekilde nitelemek, maalesef, ba
zı siyasî parti sözcülerinin içine düştükleri bir yanlış olmuştur. Bu Hükümet, sözlerimin başında 
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ifâde ettiğim gibi, laik cumhuriyeti devam ettirmek ve Türkiye'yi ekonomik olarak büyütmek kâ  
rarlılıgında olan bir hükümettir. Başka şekilde nitelendirilmesi mümkün değildir. Burada, başka bir 
model de yoktur. Aslında, bu modeli yadırgayan Refah Partisi sözcüsüne sormak istiyorum: Aca
ba, sizleri, taa 1950'lerden beri, sürdürülen rahmetli babanız Menderes'in modeli dışında başka 
modelleri aramaya kimler, ne zaman çektiler ve ikna ettiler? (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) , 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan beri, siyasî ve ekonomik tercihleri
ni çok doğru yapmış bir ülkedir ve biz, cumhuriyetin kuruluşundan beri konulmuş olan bu siyasî 
tercihleri, yurtta sulh cihanda sulh; demokratik rejim; üniter devlet modeli; bölünmez bir millî bir
lik ve beraberlik ilkelerini savunduk geliyoruz ve bundan sonra da savunacağız. Ekonomik model 
olarak da, cumhuriyetin kurduğu model» liberal ekonomi modelidir. Bunun dışında başka bir mo
del arayanları, milletin huzurunda teessüfle karşılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, Türkiye, bu model içerisinde, cumhuriyetin başından başlayarak, 
her yıl ortalama yüzde 5 kalkınma hızını gerçekleştirerek ve sürdürerek gelen bir ülkedir. Dünya
da yetmiş yıldır, her yıl ortalama yüzde 5 kalkınma hızını gerçekleştiren başka bir ülke yoktur. 
1995 yılında, Türkiye, 30 OECD ülkesi içerisinde en yüksek kalkınma hızını da gerçekleştirmiş ve 
bu başarıyı milletin önüne koymuş bir ülkedir. (RP sıralarından "O tarafa söyle" sesleri) Bu başa
rının gösterilmesinde payı olan 49, 51 ve 52 nci hükümetleri, onun mensuplarını burada şükranla 
ve teşekkürle anmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, 1950'lerden bugüne kadar, Türkiye, liberal ekonomi çerçeve
sinde koyduğu programlarla ve icraatlarla büyüyen dünya ekonomisinin ve büyüyen dünya refahı
nın içerisindeki payını devamlı olarak artıragelmistir.-Bu model, Türkiye'yi, her alanda -sadece 
ekonomik alanda değil, kültürel alanda, birbirine saygı ve sevgi alanında, eğitim alanında, altyapı 
alanında- bütün sosyal kesimlerde ileriye doğru götürmüş bir modeldir. Değerli arkadaşlarım, onun 
için, bütün dünya, yeni model arama arayışından vazgeçmiştir; ama, maalesef, Türkiye'deki bir si
yasî partimiz, hâlâ, eski saplantılarından kendisini, kurtaramam ıştır. Bunu, burada, gerçekten, bu
günkü şu Hükümet Programı eleştirilerinde bir defa daha, açıklıkla, siyaseten ortaya koymuştur. 
(RP sıralarından alkışlar |!]) - ' 

Onun için, buradan, bütün millete sesleniyorum ve bütün siyasî partilerimize açıkça ifade edi
yorum ki, Türkiye'nin, bu gibi birtakım modellerle zaman kaybetmeye, gecikmeye ve hatta, birta
kım sosyal rahatsızlıkları yaratacak yönlere çekilmeye tahammülü yoktur. Türkiye'nin önünde, şu 
modeli tesis edelim, şu modeli deneyelim gibi, tecrübe lüksü de yoktur. 

İşte, hedef bellidir, plana konulmuştur; yüzde 5,5'lik kalkınma hızı yüzde 7'ye ulaştırılmalı
dır; döviz girdileri, 2 000 yılına kadar 90 milyar dolara ulaştırılmalıdır; Türkiye'nin millî geliri bu
günkü seviyesinden daha üst düzeye çıkarılmalıdır; din, vicdan, düşünce ve çalışma hürriyeti sağ
lanmalıdır. Bunun dışında, sizin ortaya koyacağınız model nedir; gelin buraya, bunları açıklıkla or
taya koyun. 

Burada, "Bizim modelimiz... Bizim modelimiz..." diyorsunuz. Nedir sizin modeliniz; gelin, 
burada, onu, bir defa daha ortaya koyalım değerli arkadaşlarım. (RP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, Türkiye'nin pek çok konuda, tec
rübe lüksü bulunmamaktadır. Türkiye, 1950'lerde başlayan liberal, rekabete dayalı, dışa açılan ve 
devletin ekonomideki payını küçültmeye yönelik ekonomi politikalarına devam edecektir.. Bu ira
denin, bu felsefenin, bu Hükümet Programında görülmesi, Doğru Yol Partisi Grubunu memnun 
eden önemli bir husustur. 
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Önümüzde, kısa vadede, hükümetin, alması bakımından fazla zamanının bulunmadığı bazı ön
lemler de vardır. Gerçekten, bu önlemler alınmadığı takdirde, 1994 yılında yaşanan kriz göstermiş
tir ki, devamlı bir büyümeyi, istikrar içerisinde büyümeyi devam ettirmek mümkün değildir. 1994 
yılında, ortaya çıkaafinansal krizi gidermek amacıyla konulan bir program vardır. Burada, bu çer
çevede, bu programın, bugün geldiği noktadaki sonuçlarını da, kısaca, sizlere, bazı dipnotlarla be
lirtmek istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, bu programın, kısa vadeli hedefleri gerçekleştirilmiştir. Bu, geçmiş hü
kümetlerin büyük cesaretle uyguladığı bir programdır ve bu programın, bu başarıya ulaşmasında, 
Türk toplumunun bütün kesimlerinin büyük fedakârlık ve katkıları vardır. 53 üncü Hükümet Prog
ramı görüşmeleri dolayısıyla, geçmişte, toplumumuzun bütün kesimlerinin gösterdiği bu fedakâr
lık ve feragati, huzurlarınızda bir defa daha tescil etmekten duyduğum mutluluğu belirtmek istiyo
rum. 

Bugün, bütün dünyadaki ekonomi programlarının şablonu bendedir. Bütün ülkeler, istikrar 
içerisinde bir büyümeyi hedef almışlardır. Ekonomide büyüme, özel sektörün öncülüğünde olacak
tır. Ekonomide büyüme, özel sektörün önceliği içerisinde olurken, özel sektör içerisinde de KO-
Bİ'lere (küçük ve ortay boy işletmeler) önem verilecektir. Serbest rekabet esası vazgeçilmez bir il
kedir. Dışa açılma, ekonomik entegrasyonlar ve devletin ekonomideki payının azaltılması, devle
tin fonksiyonunun ekonomiyi düzenleyici bir noktaya çekilmesi, bütün ülkelerde uygulanan eko
nomi politikalarının üzerinde birleştikleri noktalardır. Bu noktaların, Hükümet Programında geniş 
bir biçimde yer alması memnuniyet verici bir husustur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün geldiğimiz noktada Türk ekonomisinin ortaya koyduğu perfor
mansı, kısa vadede ne noktadan ne noktaya gidildiğini, bazı rakamları da zikrederek tescil etmek 
istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, 1993 yılı sonunda gayri safi millî hâsılanın yüzde 12'sine ulaşan kamu 
kesimi borçlanma gereği 1994'te gayri safî millî hâsılanın yüzde 8'ine, 1995 yılı sonunda da yüz
de 7'nin altına çekilebilmiştir. 

İlk defa, 1994 ve 1995 yıllarında, bütçe açıklarında, faizleri çıkardığınız zaman, gayri safî mil
lî hâsılanın yüzde 4'ü oranında bir fazlalık teşekkül etmektedir. Bu, otuz yılda gerçekleştirilen büt
çe uygulamalarında görülen istisnaî bir durumdur. Geçmiş hükümetlerin uyguladığı ve bugünkü 53 
üncü Hükümetin de, devamında kararlı olduğu ekonomi politikaları sayesindedir ki, ilk defa, Tür
kiye'nin •ihracatı,' 1995 yılında 20 milyar doları aşarak 21,5 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye eko
nomisi, bugün, 40 milyar dolarlık bir ithalatı, mal ve hizmet ihracatıyla gerçekleştirebilecek bir ko
numdadır ve Türkiye'nin dış ödemeler dengesinde de, bugün itibariyle, endişeye mahal bir şey 
yoktur. Ancak, geçmişte izlenen politikalar çerçevesinde, yeni Hükümetin de, ihracat hamlelerini 
aynı şekilde desteklemesinin gerekliliğine, burada, bir defa daha değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün değinilmemekle beraber, basında, 1995 yılında cari işlemlerin, 
program hedeflerin üzerinde olacağı konusunda bazı endişeli açıklamalar vardır. Bu konuda da en
dişeye mahal olmadığını; ancak, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 1996 yılında da, ihracatın, sağlıklı po
litikalarla desteklendiği takdirde, geçmiş yıllardaki performansının devam ettirileceğini burada be
lirtmek istiyorum. 

1995 yılında, geçmiş yıllara baktığınız zaman, 35 milyar doların üzerinde bir ithalata karşın, 
2 milyar dolar civarında bir cari işlemler açığı söz konusu olacaktır ki, bunda da endişeye mahal 
olmadığını ifade etmek istiyorum, 
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Değerli arkadaşlarım, net döviz rezervi, ekonominin bugünkü tarihi itibariyle, 26 milyar dolar 
civarındadır. Bunun anlamı şudur: Türk ekonomisi, ihtiyacıolan dövizi üretebilen, ürettiğini ihraç 
edebilen, hizmet olarak ihraç edebilen, mal olarak ihraç edebilen ve kalkınması için gerekli olan di
namizmi kendi içinde sağlayabilen bir hüviyete kavuşmuştur. 

Büyüme... Değerli arkadaşlarım, 1994 yılında uygulamaya konulan.istikrar programı çerçeve
sinde bir küçülmeyi bekliyorduk. Ancak, 1995 yılında yüzde 5'lik bir büyüme, Türk ekonomisinin 
performansı, gücü, krizden çıkma yeteneği konusunda çok önemli bir göstergedir. Bunu da, bura
da tescil ediyorum. ' 

Fiyat gelişmelerine gelince: Şubat 1996 tarihi itibariyle, 12 aylık fiyat artışları, yüzde 63 civa
rına gerilemiştir. Yüzde 149'Iuk toptan eşya fiyatlarının 12 aylık fiyat gelişmesinde yüzde 63'lere 
gerilemesi, yine, geçmişteki hükümetlerin uyguladıkları istikrar programının bir başarısı olarak tes
cil edilmelidir. 

Burada belirtmek istediğim bir husus vardır; o da, özellikle, imalat sanayiindeki toptan eşya 
fiyatlarının 12 aylık endeksinin yüzde 60'lara gerilemiş olmasıdır. 

Uzun vadeli yapısal tedbirler ve düzenlemeler de, geçmişte, 49, 50, 51 ve 52 nci hükümetler ' 
döneminde alınagelmiştir. 5 Nisan 1994 kararlarıyla, bu konuda da, yine, uzun vadeli yapısal uyum 
tedbirlerine ihtiyaç duyulmuş ve değerli arkadaşlarım, bunların önemli bir kısmı gerçekleştirilmiş
tir. Bunlardan birkaç tanesini huzurlarınızda sayarak sözlerime devam etmek istiyorum. Merkez 
Bankasının daha özerk bir yapıya kavuşturulması; kısa vadeli avansın, hazine tarafından kullanıl
masının, aşamalı olarak geriye çekilmesi hedefinde yasal düzenlemeler yaparak önemli aşamalar 
kaydedilmiştir. 

Yap-İşlet-Devret Kanunu, yine, Yüce Meclisin gayretleriyle ve yardımlarıyla çıkarılan en 
önemli kanundur. Bugün, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde, Türkiye'nin önünde 30 milyar do
larlık bir proje sepeti vardır. Biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu konuda, Hükümetin bütün 
gayretlerine hem destek olacağız hem de, onun icraatının süratli olması bakımından izlemesini ya
pacağız. 

Tarımsal destekleme konularında sözcülerin önemli açıklamaları oldu. Değerli arkadaşlarım, 
bugün -geçmiş yıllara bakınız- tarım alanında ortaya konulan en önemli politika, çiftçinin alacağı
nın, daha teri kurumadan ödenmesidir. Tarım ürünleri fiyatlarında uygulanan en önemli politika da, 
iç fiyatların dünya fiyatlarına entegre edilmesidir. Bu itibarladır ki, pamuktan, zeytinden, üzümden, 
incire kadar bütün tarım ürünlerinde, bütün müstahsiller, hem dünya fiyatlarını takip edecek bir bi
lince kavuşmuşlar ve hem de Türkiye'deki tarım ürünleri fiyatları, dünya fiyatları düzeyinde tutu
larak, millî gelirden çiftçimize gerekli payın artırılması imkânı da sağlanmıştır. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Çiftçiler şimdi televizyondan duyuyor bunu!.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Burada, tescil etmek istediğim bir husus vardır. 
Tarım ürünlerinin girdilerine bakınız; çiftçinin alınterinin gerçek bedelini ödeyen bir hükümet, el
bette ki, tarım ürünlerinin girdileri konusunda da sağlıklı politikalar izleyecektir. (RP sıralarından 
"Yanlış bilgilendiriyorsunuz" sesleri) Bu konuda, hiç telaşa mahal yok. Burada beni dikkatle din
lemenizi istirham ediyorum. Bugün, 1995 yılında, tarım ürünleri fiyatları karşısında en rasyonel 
girdiler, en rasyonel fiyatla köylüye temin edilmiştir. Gübre fiyatlarinı tarım ürünleri fiyatları ile 
mukayese ettiğiniz zaman, gübre fiyatları son on yılın en ucuz, en uygun fiyatıdır. 

Tabiî, siz, muhalefet olarak, önce, hükümetlerin hangi kararları aldığını, hangi kararları çıkar
dığını ve hangi uygulamaları yaptığını izlemezseniz, burada, bana, yerinizden laf atarak yanlış ka-
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rarları ve yanlış mesajları millete vermiş olursunuz. Bugün, Hükümetin, gübre fiyatlarında uygula
dığı sübvansiyon, fiyatının yüzde 50'sidir; bunu da, bu hükümetler getirmiştir. 

Diğer bir konu -yine bir sözcümüzün ifade ettiği gibi- 1995 yılı, köylümüzün -gübre alanında 
ve traktör alanında- tarım girdilerini rahatlıkla ve heyecanla tedarik ettiği bir yıl olmuştur. Bakınız 
traktör üretimine, bakınız, köylünün traktör alımlarına... Buradaki canlanmayı inkâr edemezsiniz. 

Diğer bir konu: Köylüye, hayvancılık konusunda, ilk defa, yüzde 20 faizle 20 trilyonluk kay
nak tahsis ettik. 

Diğer bir konuyu da, burada, altını çizerek tescil ettirmek istiyorum: Değerli arkadaşlarım, va
sıtalı şekildeki birtakım sübvansiyonlar, köylünün emeğini değerlendirmeye yetmemektedir. Me
sela, siz, gübre sübvansiyonlarını fabrikalara öderseniz, endirekt bir destekleme yaparsınız. Geç
mişte uygulanan sübvansiyon sistemi, köylüye, doğrudan doğruya ödemedir ve bu politikaların 
önümüzdeki Hükümet tarafından da dikkatle izlenmesinde fayda görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, kısa açıklamalarla, SSK konusuna da değinmek istiyorum. SSK'nın ma
lî yapısının süratle yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Bunun, kısa vadede mutlaka ele alın
ması lazımdır. Sosyal Sigortalar Kurumunun arşivinde, 1975 yılından beri oluşturulmuş çok değer
li bilgiler vardır. Bu konunun süratle ele alınması lazımdır. ' 

Burada, sosyal güvenlik kuruluşlarının-malî dengesi bakımından yasal düzenlemeler yapılır
ken, mutlaka Hazineden bir pay verilmesi ve bunun yasada açıkça belirtilmesi gerektiği konusun
da açıklamalar yapıldı. Bunları saygıyla karşılıyorum; ancak, şunu da ifade ediyorum ki, Türk Dev
leti ve Türk Hazinesi -Sosyal Sigortalar Kurumunun gelirleri yetmese de- devlet memurunun ma
aşını nasıl ödüyorsa, emeklinin maaşını da o şekilde ödeme mükellefiyeti dışında, başka bir düşün
cede olmamıştır. Devlet, ister SSK'lı, ister memur emeklisi, ister Bağ-Kur emeklisi olsun, bu ku
rumların gelirleri yetmediği takdirde, Hazinesinden onları ödemiştir ve bundan sonra da ödemesi 
lazımdır; ancak, siz, eğer bu kurumlara özerkliği düşünüyorsanız, öncelikle, bu kurumların malî 
Özerkliğini sağlamanız bakımından, bu kurumların sağlıklı özgelirlere kavuşturulması zaruretini de 
kabul etmeniz gerekir. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Kime söylüyorsun?.. Hükümete söyle... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Hükümet Programında, bu konular açıklıkla be
lirtilmiştir ve Hükümetin, Programında yer verdiği bu hususları bir an önce Parlamentoya getirme
si konusunda acele etmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Doğan 5 dakikanız kaldı. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, vergi düzenlemeleri ko
nusundaki değerlendirmeleri de doğru buluyorum. Burada, üretim faktörleri üzerindeki.vergilerin 
azaltılacağı ifadesini, ücret gelirleri üzerindeki bir üretim faktörü olarak, fonların ve vergilerin 
azaltılması şeklinde algılıyoruz Doğru Yol Partisi Grubu olarak!ve gerçekten, bugün, Türkiye, 
OECD ülkeleri içerisinde, ücret gelirleri içerisinde, malî yükleri en ağır olan bir ülkedir. 

Bunu da bu şekilde açıkladıktan sonra... 

AHMET DERİN (Kütahya) - Dört senedir iktidardasınız. 

BAŞKAN - Sayın Derin, size söz verdiğimi hatırlamıyorum. • ' . 

AHMET DERİN (Kütahya) - Tamam Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Yerinizden konuşmayın lütfen. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, geçen zaman içerisinde, 
Hükümetimiz, sadece ekonomik istikrara yönelik tedbirlerin yanında, aynı zamanda, sosyal barışın 
tesisine yönelik tedbirleri de uygulaya gelmiştir. 

Bakın, siz, seçim.arifesinde, bunları, her ne kadar, seçim politikası olarak nitelemiş olsanız bi
le, memurlarımızın, memur emeklilerimizin, işçi emeklilerimizin, Bağ-Kur emeklilerimizin refah
larını düzeltecek gerekli düzenlemeleri, geçmiş aylarda yapmış olarak geliyoruz. Bunların önümüz
deki aylarda aynı şekilde devam ettirilmesini, sosyal barışın tesisi ve gelir dağılımının sağlıklı bi
çimde sürdürülmesi bakımından zarurî gördüğümüzü Doğru Yol Partisi Grubu adına belirtmek is
tiyorum. 

1995 yılında gerçekleştirilen toplusözleşmeler, Türk ekonomisi ve Türk sosyal hayatı bakı
mından önemli bir husustur. Bunu da, burada, bir defa daha tescil ettirmek istiyorum. 

Çiftçi, işçi, memur, emekli ve nihayet esnaf konusunda da, geçmiş hükümetler, önemli karar
ları almıştır. Esnafa tahsis edilen kredilerin 49 trilyon liraya ulaştığını burada belirtmek istiyorum. 
Ancak, Hükümet Programında yer almasını arzu ettiğimiz önemli bir hususun da altını çizmek is
tiyorum. Hükümet Programında, esnaf olayı ele alınırken, el sanatlarına, istihdam yaratılması, ge
lir dağılımının düzeltilmesi ve işsizliğin önlenmesi bakımından ayrı bir önem verilmesi gerekliliği
ni burada vurguluyorum. ' 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz dört yıl içerisinde önemli altyapı yatırımları da gerçekleşti
rilmiştir. Dört yıl içerisinde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının 39 milyar lira mesabesinde oldu
ğunu belirtmek istiyorum. Bu rakama, yap-işlet-devret modeliyle yapılan altyapı yatırımları dahil 
değildir. Bunlar, karayolları, otoyollar, enerji tesisleri, haberleşmede 5,5 milyon hattın yeniden 
ekonomiye kazandırılması, 30 bin yeni dersliğin yapılması, 28 üniversitenin kurulması, 89 hasta
nenin açılması ve mevcut yatak sayısına 6 bin yatağın ilave edilmesi, 447 sağlık ocağı ve 1 300 
sağlık evinin inşa edilmesi olarak sayılabilir. 

Bu arada, GAP konusunda da önemli mesafeler alınmıştır. Hükümet Programında, GAP ko
nusuna önemli bir yer açılmasını memnuniyetle karşılıyorum; ancak, bölgesel kalkınma projeleri 
olan Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerine ilişkin entegre planlarının da dikkatle derç edilmesi
ni, burada Hükümete bir mesaj olarak iletmek istiyorum. 

Hükümet Programındaki ekonomik istikrara yönelik tedbirleri sağlıklı görüyoruz. Büyümede 
bir hedefin belirlenmesi, kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 3 olarak hedeflenmesi, enflas
yon oranının bir haneli rakamlara indirilmesi hedefi, bütçe açıkları, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve birlikler konusundaki hedefleri yeterli görüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Doğan, bir iki cümleyle bitirebilir misiniz efendim... Vaktimiz oldukça ge
cikti. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, iki dakikayla toparlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada üzerinde durmak istediğim en önemli husus şudur. Sadece üret
mek yeterli değildir; sosyal barışın tesisi için, bunu sağlıklı olarak değerlendirmek ve dağıtmak da 
lazımdır. Hükümet Programında, tüm çalışanlara; esnaf, çiftçi, memur ve işçi kesimine, sanayiciye 
işverenlere ve çalışma barışına yönelik öngörülen bütün tedbirleri de yerinde görüyorum. Ayrıca, 
konut, şehirleşme, altyapı ve su gibi hususlara ilişkin değerlendirmeleri de memnuniyetle karşılı
yorum. 
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Bu değerlendirmelerin yanı sıra, 53 üncü Hükümetimizin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunduğu Hükümet Programın 28 inci sayfasında yer alan önemli hukukî düzenlemeleri de, Doğru 
Yol Partisi olarak izleyeceğimizi, Hükümete, bunları zamanında gerçekleştirmesi için gerekli des
teği vereceğimizi de burada açıkça ifade ediyorum. 

53 üncü Hükümetinin, bu uygulamaları gerçekleştirerek Türkiye'nin önünü açacağına ve ül
keyi, 21 inci yüzyılda, dünyanın sayılı ülkeleri arasına sokacak süreci hızlandıracağına olan inan
cımı burada bir defa daha vurguluyor, Hükümete basanlar diliyorum. Programın, memleketimize 
hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, Doğru Yol Partisi olarak, programa olumlu oy vereceğimizi ve 
bunun uygulanmasını da önümüzdeki yıllarda devamlı olarak izleyeceğimizi ifade ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan; Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Hükümet Programı üzerinde, parti sözcüsü arkadaşlarımın yaptıkları eleştirileri cevaplandırmak 
üzere söz aldım; evvela, Yüce Heyetinizi ve bizi izleyen bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlı
yorum. 

Eleştirilerimi, eleştirilere karşı cevaplarımı, mümkün olduğu kadar Özet halinde sunmaya özen 
göstereceğim. Görüşmelerin başından beri, Yüce Heyetinizin gösterdiği sabrı suiistimal etmemeyi 
amaçlıyorum. 

Hemen söyleyeyim ki, polemik amaçlı eleştiriler yapılmıştır; ama, benim inancım, Türki
ye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar, bu polemik amaçlı eleştirilere pole
mik amaçlı cevaplar vermeme engeldir; onun için, burada, mümkün olduğu kadar, polemikten ka
çınan, Hükümet Programının arkasında yatan asıl anlayışı, asıl felsefeyi, sizlere, belki biraz açma
ma yardımcı olacak bir konuşmayla yetinmeyi düşünüyorum. 

Burada konuşan çok değerli hatipler, konuşmalarında, Hükümet Programının kendisinden çok, 
53 üncü Hükümetin kuruluş şekline ilişkin, yapısına ilişkin eleştirileri dile getirdiler. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümet, bir uzlaşma hükümetidir. Ben, Koalisyon Protokolünü 
imzalarken de söyledim; on küsur yıldan beri birbiriyle amansız bir siyasî mücadeleyi yürütmüş 
olan iki parti, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi, 24 Aralık seçimlerinde milletin ortaya koy
duğu tabloya bakarak, ondan esinlenerek, aralarındaki kavgayı kesmeyi, bugüne kadar savunduk
ları düşencelere, bugüne kadar savundukları ilkelere, görüşlere bağlı kalmak kaydıyla/ülkenin ge
leceği için bir uzlaşma programında birleşmeyi yeğlemişlerdir. Bunu eleştirebilirsiniz, uzlaşmaya 
karşı olabilirsiniz; ama, bana sorarsanız, uzlaşmaya karşı çıkmak yerine, bizim ortaya koyduğumuz 
bu uzlaşmayı örnek almak, daha demokratik bir tutumdur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar, DYP sıralarından alkışlar) Çünkü, Türk demokrasisinin bugüne kadarki en önemli eksikli
ği, bu uzlaşmadır. Bugün, bu uzlaşmayı gerçekleştirmekle, aynı zamanda, Türk demokrasisinin bu 
en önemli eksikliğini de aşma yolunda önemli bir mesafe aldığımıza inanıyoruz. 

Bu Hükümet, aynı zamanda bir azınlık hükümetidir. Azınlık hükümetlerinin işi her zaman zor
dur; azınlık hükümetleri, handikaplı hükümetlerdir, dezavantajlı hükümetlerdir; ama, unutmayın, 
azınlık hükümetinin rejime sağlayacağı bir yararda söz konusudur. Parlamenter sistemde, bugüne 
kadar, bu Mecliste -en azından benim üyesi olduğum 4 dönem boyunca- en fazla dile getirilen eleş
tiri, çoğunluk hükümetleri karşısında, Meclisin, bazı emrivakilere sürüklenmiş olması ve Yüce 
Meclisin, parlamenter demokratik sistem içerisinde taşıması gereken ağırlığı elde edememiş olma-
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siydi. İşte, şimdi, bu Azınlık Hükümeti, bu Yüce Meclise, bu fırsatı vermektedir. Bu Azınlık Hü
kümeti, sadece kendi içerisinde uzlaşmak zorunda değildir, bu Azınlık Hükümeti, aynı zamanda, 
her konuda bu Meclisle uzlaşmak zorundadır, bütün siyasî partilerle uzlaşmak zorundadır ve bura
da sayın hatiplerin dile getirdiği gibi, bu Meclisin dışındaki toplum kesitleriyle de uzlaşmak zorun
dadır. Binaenaleyh, bu zorluklarımızın hepsinin bilincindeyiz, Azınlık Hükümeti olmayı da, aynı 
zamanda, Türkiye'de demokratik rejimin daha iyi işlemesi açısından bir fırsat olarak değerlendir
mek kararındayız. 

Bu Hükümet, aynı zamanda, bir dönüşümlü hükümettir. Ne demek dönüşümlü hükümet? Ya
ni, başbakanlığın dönüşüme tabi olacağı bir hükümettir. Buradan, on ay sonra ben gideceğim, Sa
yın Çiller gelecek; iki sene sonra o gidecek, yine ben geleceğim. 

Dönüşümlü başbakanlık sistemi, dünyada çok ender uygulanan bir sistemdir; şimdiye kadar 
sadece İsrail'de uygulanmıştır. Ama, bakın, dönüşümlü başbakanlık sisteminin bütün zorluklarını 
bilmekle birlikte, bunun da bir avantaj getirdiğini kabul etmemiz lazım. 

Yine, burada değerli hatipler söylediler; Türkiye'nin sorunları, bugün, o noktaya gelmiştir ki, 
kaybedecek hiç zamanımız yoktur; zamanı çok iyi tasarruf, etmek zorundayız. Göreve başlarken, 
biliyorum ki, önümde sadece 9,5 ayım var; bu 9,5 ayın her gününü, her saatini değerlendirmeye 
mecburum. Aynı şeyi, bakan arkadaşlarıma da söyledim. Bizim, öyle, tebriklerle, kutlamalarla kay
bedecek zamanımız yok. Biz, güvenoyu almadan işe koyulmaya mecbur bir hükümetiz ve bunu 
başlattık. Bakan arkadaşlarım, daha Hükümetin kurulduğu ilk günden itibaren icraata başladılar. 
Yüce Meclisin güvenine mazhar olup, güvenoyu aldığımız takdirde de, bunu, daha süratli olarak 
devam ettirmeye kararlıyız. 

Dönüşümlü modele göre kurulmuş olan bu Hükümet, zamanın değerini de en iyi bilme durur 

munda olan hükümettir, zamanı en iyi kullanmaya mecbur olan hükümettir. 
Değerli milletvekilleri, Hükümetimizin kurulmasından bugüne kadar geçen çok kısa süre içe

risinde, bizim elimizde olmayan bazı üzücü olaylar yaşandı. Bunlardan bir tanesi, dün, Ankara'nın 
ortasında, Güvenparkta sendikal haklarını talep eden öğretmenlerin polis tarafından dövülmesidir. 
Bundan fevkalade üzüntü duyuyorum. Bunu, değerli bir hatip burada dile getirdi. Öğretmenlerimi
zin, bütün kamu görevlilerinin Anayasada sağlanmış olan haklarını, onlara, Anayasada sağlanan 
çerçeve içerisinde vermek, benim Hükümetimin görevidir. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Hükümetimin Programında bu taahhüt dile getirilmiştir; ama, o öğretmenler, o kamu görevlileri de 
insaf etsinler, onlardan, hiç olmazsa bu yasal düzenlemeyi hazırlamak için vakit talep etmek de be
nim hakkımdır. Biz, daha güvenoyu almamış bir hükümetiz, daha üç gün önce atanmış olan bir hü
kümetiz; onun için, o eylemleri iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Benim Hükümetim, 
Meclise gelirken, Anayasada sağlanan sendikal hakları yerine getirme taahhüdüyle gelmiştir; Mec
listen güvenoyu aldığı takdirde, en kısa sürede de bunu gerçekleştirmeye kararlıdır; ama, iyi niyet
li kamu görevlilerinin de bu konuda bize yardımcı olmaları lazım. 

İşte, Hükümetimin kuruluşundan bu yana meydana gelen iki üzücü olaydan bu birincisi, bura
da değerli konuşmacılar tarafından dile getirildi; ama, ikincisi dile getirilmedi; o, benim için daha 
üzücü bir olaydır. Dünyaca ünlü yazarımız Yaşar Kemal, Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 
uzun süreli hapis cezasına mahkûm edildi; bunu, fevkalade üzücü bir gelişme olarak görüyorum. 

Değerli milletvekilleri, düşünce hürriyetinin sınırsız olmadığını burada en fazla dile getiren 
parti, benim partimdir; en fazla dile getiren parti liderlerinden birisi de benim; hakaret kastıyla dü
şünce hürriyetinin kullanılamayacağını söyleyen biziz; bölücü terörü teşvik etmek için düşünce öz
gürlüğünün kullanılamayacağını söyleyen biziz; ama, benim Hükümetimin görevi, Yaşar Kemal 
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gibi, dünyanın takdir ettiği bir .yazarın düşünmesini engellemek değildir; bizim görevimiz, onun 
düşünce hakkını kullanmasını teşvik etmektir, ona sahip çıkmaktır. (ANAP, DSP ve CHP sıraların
dan alkışlar) Onun gibi düşünmeyebilirsiniz, Yaşar Kemal gibi düşünmeyebilirsiniz; ama, onun dü
şünce hakkını elinden alamazsınız -çünkü, o benim çok uzun zamandan beri dostumdur; ben, onun, 
Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü konusunda bizden daha az duyarlı olmadığını çok iyi biliyorum; 
onun, Türkiye'yi bölme gibi bir kastının olmadığını biliyorum- eğer, bu yasa -hem de savcının be
raat talebine rağmen- onu mahkûm ediyorsa -biz, burada mahkeme kararlarını tartışmak durumun
da değiliz; mahkeme, neticede bir yasayı uygulamıştır; kendi takdirine göre, o yasayı doğru uygu
lamıştır- o yasanın, bu Meclise gelip, yeniden görüşülmesi lazımdır. (ANAP, DYP, DSP ve CHP 
sıralarından alkışlar) Çünkü, yasa koyucunun, bu Meclisin kastının, o anlamda bölücü terörü teş
vik etmeyen düşünceyi engellemek olmadığını ben biliyorum; hem Terörle Mücadele Yasasını çı
karan iktidarın bir mensubu olarak biliyorum hem de daha sonra buradaki gelişmeleri, bu süreci ya
şamış bir milletvekili olarak biliyorum. Binaenaleyh, bu olaydan dolayı da üzüntümü, sizlerle pay
laşmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet Programımızın içeriğiyle ilgili fazla bir eleştiri yapılmadı, 
orada ele alınmış olan hususlar, burada bir nevi ayrıntı gibi dile getirildi. Hatta; aynı konuşmacının 
çelişkili ifadelerine rastladık. Aynı konuşmacı, hem bu hedeflerin çok iddialı olduğunu söyledi hem 
de bunların sıradan birtakım hedefler olduğunu söyledi. 

Şimdi, bakın, bu Hükümet Programı, beş yıllık bir Hükümet Programıdır, on aylık değil. Biz, 
Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi olarak beş senelik bir ortak yönetim için, beş senelik bir Ko
alisyon Hükümeti için yola çıktık. Koalisyon Protokolümüzde de bunu söyledik. Ha, bunu becerir 
miyiz, beceremez miyiz; Yüce Meclis bize beş sene avans verirmi vermez mi; destek olur mu ol
maz mı; o, ayrı konudur. Bizim hedefimiz, Türkiye'yi beş sene ortak yönetmektir. Bizim Hüküme
timizin Programı beş yıllık bir programdır, on ay sonra ben Hükümeti bıraktığım zaman, ben Baş
bakanlığı bıraktığım zaman, bu Hükümet Programı, benden sonra gelen Başbakanı da bağlayıcıdır; 
Ondan bize Başbakanlık geçtiği zaman bizi de bağlayıcıdır. Elbette ki, her değişiklikte yeni hükü
met programı Meclise sunulacaktır; şartlara göre, zaman içerisinde bazı ufak revizeler de yapıla
caktır; ama, sunduğumuz Hükümet Programı, beş yıllık bir programdır. 

Bizim sunduğumuz, kamuoyuna açıkladığımız, aslında aramızda ikili bir belge niteliğinde 
olan, ikili bir anlaşma niteliğinde olan Koalisyon Protokolü ise beş yılla sınırlı değildir. Bu ortak
lığı sürdürdüğümüz sürece, iki partiyi bağlayıcı bir protokoldür. 

Şimdi, Koalisyon Portokolünde demişiz ki, SSK'yı zaman içerisinde tasfiye edeceğiz, Bağ-
Kur'u tasfiye edeceğiz, sosyal güvenlik sistemini tek şemsiye altında birleştireceğiz.. 

Özellikle sol partilerimizin sayın genel başkanları, bu hususu buradan, Koalisyon Protokolü
müz ile Hükümet Programımız arasında bir farklılık olarak, bir çelişki olarak dile getirdiler. 

Hemen ifade edeyim, Koalisyon Protokolümüzdeki ifadeye bağlıyız. Sosyal güvenlik sistemi
nin özelleştirilmesi, bizim uzun vadeli stratejik hedefimizdir. Biz, devletin, nasıl bütün ekonomik 
faaliyetlerden, bütün ticarî ve sınaî faaliyetlerden arınması gerektiğine inanıyorsak, sosyal güven- ' 
lik sisteminin de devletin denetiminde, devletin gözetiminde özel fonlar tarafından yürütülmesini 
hedefliyoruz. Bu, bizim, uzun vadeli hedefimizdir; ama, Hükümet Programı -dediğim gibi- bizim 
beş senelik programımızdır. Biz, sosyal güvenlik sisteminden, devleti, bu konuma çıkarmak ister
ken; yani, sosyal güvenlik sistemini yöneten, finanse eden bir konumdan, sadece gözeten, nezaret 
eden bir konuma çıkarmak isterken, bunu beş senede yapamayacağımızın da bilincindeyiz. Çünkü, 
bizim aynı zamanda Hükümet Programında taahhüdümüz var; biz, müktesep hakları koruyacağız, 
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kazanılmış hakları koruyacağız; kimsenin kazanılmış hakkını ihlal etmeyeceğiz. O zaman, istese
niz dahi, bunu onbeş-yirmi seneden önce yapabilmeniz mümkün değil; ama, unutmayın, dünyada 
sosyal güvenlik sisteminin yönü budur. İşte, Singapur'da, işte Malezya'da, işte Şili'de; yani, geliş
mekte olan ülkelerin birçoğunda, artık, özel emeklilik fonu uygulamaları başlamıştır; devlet, sos
yal güvenlik sisteminin dışına çıkmaktadır. Aynı şekilde, Amerika'da, Japonya'da, yani gelişmiş 
ülkelerde, devletin sosyal güvenlik sistemi içerisindeki rolü, tedricen azalmaktadır. Sosyal güven
lik sistemi, artık, özel kaynaklarla beslenen, özel sektör tarafından yönetilen; ama, devlet tarafın
dan kuralları belirlenen, gözetilen bir nitelik kazanmaktadır; Türkiye, eğer, dünyayla bütünleşme 
hedefinden vazgeçmiyorsa; eğer, Türkiye, bazı marjinal kesimlerin arzuladığı gibi, yeniden içine 
kapanmaya, dünyaya kapılarını kapamaya niyetlenmiyorsa; sosyal güvenlik alanındaki bu çağdaş 
gelişmeye de arkasını dönemez. 

Hükümet Programımız beş sene için geçerlidir; beş sene içerisinde, ne SSK' yi tasfiye etme
miz ne Bağ-Kur' u tasfiye etmemiz mümkündür; ama, uzun vadede, Türkiye, bu kurumları aşacak
tır; çünkü, bu kurumlar, şu anda, üyelerine; yani, sosyal güvenlik sistemine dahil olan kişilere iyi 
hizmet veremeyen kuruluşlardır, devletin bütün hantallığıyla malul olan kuruluşlardır ve bakın, bu 
konuyu, burada, Sayın Baykal dile getirdi. Bu konuda hiç konuşmaya hakkı olmayan birisi varsa, 
o da Cumhuriyet Halk Partisidir. (ANAP sıralarından alkışlar) Beş seneden beri sosyal güvenlik 
kurumlarının sorumluluğu, Cumhuriyet Halk Partisinin bakanlığındadır, bakanlarındadır. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Kesinlikle değil; sizin döneminizin mahsulüdür. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi anlatacağım bizim dönemimizi; 
1991'de, biz Hükümeti devrettiğimiz zaman, SSK'nın bir kuruşluk finansman açığı yoktu. Müda
hale ettiniz, söyleyin, var mıydı?.. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Ölçümlemeyi kim kaldırdı? 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - 800 küsur milyar lira finansman fazlası var

dı SSK'nın. 1992 yılında Erken Emeklilik Yasasını getirdiniz; Anamuhalefet Partisiyiz; çıktık 
"yanlış yapıyorsunuz; bu popülist uygulamanızla, sosyal güvenlik sisteminin altına dinamit koyu
yorsunuz; Türkiye'de, sosyal güvenlik sistemi bunu taşıyamaz, dört sene sonra bu'patlar" dedik. 

NİHAT MATKAP (Hatay)-4 milyon kaçak işçiyi kim yarattı? 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bugün, dediğimiz yere geldiniz. 1995 yılın
da, sadece Sosyal Sigortalar Kurumunun finansman açığı 8Ltrilyon liradır. Bu sene beklenen açık 
201 trilyon liradır. 

Değerli milletvekilleri, bunlar tahmindir; şimdiye kadarki gerçekleşmeler hep tahminin üzeri
ne çıkmıştır. Korkuyorum ki, endişe ediyorum ki, 1996 yılında, sadece SSK'nın finansman açığı 
250 trilyon liraya ulaşacaktır. Yani, siz, bütün KİT'lerinizi satsanız, bütün KİT'lerinizi özelleştir-
seniz, hiç bütçe açığı vermeseniz, bütçenin denkliğini tam olarak sağlasanız dahi, sadece bu açık, 
enflasyonun önemli bir kaynağı olmaya devam edecektir. 

Bakın, bu konuda en az sorumluluk taşıyan benim partimdir; ama, şimdi,.Cumhuriyet Halk 
Partisinin bize bıraktığı o mirası omuzlamakta hiç tereddüt göstermedik ve bu konudaki reformu 
sizin önünüze getireceğiz. Sosyal güvenlik sistemini düzeltmeden, bu konuyu bataktan kurtarma
dan, Türk ekonomisini düzlüğe çıkarmak mümkün değildir. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Bütün sorumluluk sizin döneminize ait. 

- BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Reformlar, sadece ihtilalci zorbalıklar şek
linde olmaz; reformlar, aynı zamanda demokratik olur. Demokratik olmasının en güzel örneğini de 
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biz vereceğiz. Azınlık Hükümeti olarak getireceğiz; geleceğiz, partilerden destek isteyeceğiz, en 
başta CHP'den destek isteyeceğim. Çünkü, Sayın Baykal burada bizi eleştirirken "primleri artırma-
yın" dedi. Sayın Baykal, belki haberiniz var, belki yok; ama, geçen dönemde kadük olan 506 sayı
lı Sosyal Sigortalar Kanunuyla ilgili değişiklik tasarısında sizin imzanız var. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Ve orada, prime esas olan aylık tutar, asgarî ücretin 5 katına çıkarılıyor. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - O, ayrı konu... O, cezalarla ilgili. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Şu anda en yüksek prim, 8 küsur milyon li
ra üzerinden alınıyor... 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Caydırıcı olması açısından... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) -Sizin getirdiğinizde 40 milyon liraya çıkıyor. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Karıştırdınız... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ayrıca, yine kadük olan yasada, emeklilik 
yaşını 60 yaşına çıkardınız, bazı hallerde 65 yaşına çıkardınız. Ben, meydanlara gittim, dedim ki, 
bunlar mezarda emekliliği getirdiler... 

Şimdi, buraya getireceğim tasarı, bizim, dünkü, sözlerimizle çelişkili olmayacak; biz,sizin gi
bi 60 yaşından başlatmayacağız emekliliği, daha makul bir yaştan başlatacağız, daha değişik bir 
sistem getireceğiz; ama, 60 yaşında, 65 yaşında emeklilik tasarısını bu Meclise getiren parti, bizim 
getirdiğimiz tasarıya karşı çıkıyorsa, bunu vatanseverlikle bağdaştırmak mümkün değildir, bunu 
rasyonellikle bağdaştırmak mümkün değildir. Bu, ancak, siyasî bakımdan önyargılı bir tutumun so
nucu olur; bunu da ben size yakıştırmam, Cumhuriyet Halk Partisine yakıştırmam. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Sosyal güvenlik sisteminin rasyonalizasyonü, sosyal güvenlik kurumlarının malî yapılarının 
düzeltilmesi, bu Hükümetin en öncelikli hedeflerinden birisidir ve bunu buraya getirdiğimiz za
man, en kısa sürede bu Meclisin gündemine getirdiğimiz zaman, bu konuda Refah Partisinden de 
destek isteyeceğiz, Cumhuriyet Halk Partisinden de destek isteyeceğiz, Demokratik Sol Partiden de 
destek isteyeceğiz. 

Bunun, hiç kimseye sempatik gelmeyecek bir uygulama olduğunu biliyoruz; ama, bundan, dün 
iktidarda olduğu gibi, bugün de muhalefette, popülist düşüncelerle menfaat umanlar çıkarsa, onla
ra soracağız, bu 250 trilyonluk açığı nereden kapatacağız; biz, İskandinav ülkeleri miyiz ki, sosyal 
güvenliğe devlet bütçesinin yüzde 30'unu, 40'nı verelim; biz Almanya mıyız, yüzde 30'u vere
lim?.. Biz, daha yatırım yapamıyoruz!.. 

Türkiye geçen sene ve önceki sene, 1950'den beri ilk defa, 1994'te ve 1995'te bir tane bile ba
raj yapmadı ve şimdi, Sayın Baykal gelmiş, bana akıl veriyor "bütçeye enerji yatırımı için 2,5 mil
yar dolar koymazsanız, Türkiye mahvolur" diyor. Peki, sizin imzanızla gönderdiğiniz tasarı var; iş
te, onbeş gün sonra yeniden getireceğiz Meclise, 1996 yılı bütçe tasarısında sizin imzanız var; ener
ji yatırımı için 13 trilyon, lira öngörmüşsünüz. 200 milyon dolar öngörmüşsünüz. Şimdi bana di
yorsunuz ki, 2,5 milyar dolar yapacaksın... Öyle şey olur mu, öyle sorumluluk olur mu?! N<ye koy
madınız 2,5 milyar doları 1996 yılı, bütçesine... Sizin İmzanız var altında... (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Menderes'in, Refah Partisi adına konuşması sırasında, sanıyorum, 
en çok kullandığı kelime "rantiyeci" kelimesiydi. Doğru mu? (RP sıralarından "Doğru" sesleri) Ba
kın, "rantiyeci" kelimesi yanlış bir kelimedir; çünkü, rantiye demek, zaten, rantla geçinen demek
tir, buna bir de "ci" eki eklerseniz yanlış olur. (RP sıralarından "Anlamı belli ama" sesleri) Ama, 
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bakın, daha önemlisi şudur: Sayın Menderes, bu Meclisteki her partiyi suçladı; bizi suçladı, Doğru 
Yol Partisini suçladı, Demokratik Sol Partiyi suçladı, herkesi suçladı, suçladı; ama, bütün bu suç
lamalarını, konuşmasının son cümlesiyle geri aldı ve dedi ki, "rantiyeci olan partilerin de, bağım
sızlıktan taviz veren partilerin de, hepsinin aklanması mümkündür" Ama, bir tek şartı var: Refah 
Partisiyle ortaklık yapsınlar... "Bizimle ortaklık yaparsanız hepiniz aklanırsınız!.." (ANAP, DYP 
ve DSP sıralarından alkışlar) Evet, Sayın Menderes'e göre, Türkiye'nin bağımsızlığından taviz ve
ren partilerde, rantiyecilere(î) kaynak sağlayan partilerde, hepsi aklanabilir; ama, aklanmanın şar
tı, Refah Partisiyle ortaklık kurmaktır. Refah Partisinin sevapları, onların bütün günahlarını örtme
ye yeter. (RP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri, gürültüler) 

Şimdi, değerli milletvekilleri, böyle bir muhalefet anlayışı olamaz. Böyle bir muhalefet anla
yışı; ancak, iktidardan uzak kalma kompleksinin sonucu olabilir (ANAP sıralarından alkışlar) ama, 
ben inanıyorum ki, Refah Partili değerli milletvekilleri de, böyle, önyargılı, duygusal bir muhale
fetten Türkiye'ye hiçbir yarar gelmeyeceğini göreceklerdir. Ben, Sayın Erbakan'la yaptığımız o 
görüşme maratonunda, bunun çok önemli işaretlerini gördüm. Sayın Erbakan olmasaydı, bu Ko
alisyon olmazdı. Sayın Erbakan, orada, hakikaten çok olgun bir tavır ortaya koydu, çok olgun bir 
tutum ortaya koydu; ama, eğer, buna rağmen, Refah Partisi, bugün, hükümet ortağı olamamışsa, 
bunun sorumluluğunu, bence, kendisinde aramalıdır; bizde değil, kendisinde aramalıdır. (RP sıra
larından gürültüler) 

Ben, Sayın Erbakan'a ilk görüşmemizde söyledim -Sayın Erbakah'a söylediğimi huzurunuz
da söylüyorum; aslında yeri değil; ama, burada, Refah Partisi sözcüleri bu meseleyi kaşıdıkları için 
söylüyorum- dedim ki: Biz, program itibariyle sizden çok farklı bir partiyiz. Sizin programınız ile 
bizim programımızın bağdaşması mümkün değil. Sizin programınız, bize göre, uygulanabilir bir 
program değil; bize göre değil; hayalî bir program; hiçbir yerde de uygulanmış örneği yok. Ha, bu
na rağmen, biz, sizi dışlamayız. Eğer, siz, bugün, saydığınız bütün bu partilerden hiçbiriyle, bıra
kınız koalisyon hükümeti kurmayı, koalisyon görüşmesi bile yapamıyorsanız, bunun sorumluluğu 
bu partilerde değil, bunun sorumluluğu sizdedir. Çünkü, siz, seçimden önce ne dediniz? "Refah bir 
tarafta, bütün öbür partiler bir tarafta" dediniz. (RP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) 

Bir dakika, bir dakika... Doğru olması bir şey ifade etmiyor. Bunu dediğiniz zaman, ortaya bir 
iddia koyuyorsunuz; diyorsunuz ki, "ben tek başıma iktidar olacağım..." (RP sıralarından gürültü
ler) 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Elbette olacağız!.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bir dakika yahu!.. Bir dakika... '• 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Olacağız, mutlaka olacağız... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Diyorsunuz ki, "ben tek başıma iktidar ola
cağım." • 

Tek başınıza iktidar olamıyorsunuz; tek başınıza iktidar olacak oyun yarısını bile alamıyorsu
nuz!.. 

SITKI CENGİL (Adana) - Siz, kaçtan yüzde 19'a düştünüz?.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bir dakika... Söyleyeceğim. (RP sıraların
dan gürültüler) 

SITKI CENGİL (Adana)-Siz yüzde 19'la geldiniz... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Lütfen... Sayın Başbakanı dinleyelim efendim. 
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BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Neticede, yüzde 21 oy alıyorsunuz. 

SITKI CENGİL (Adana) - Siz yüzde kaç aldınız?.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Tamam, ben de yüzde 19,7 aldım. 

SITKI CENGİL (Adana) - Niçin yüzde 19'a düştünüz?.. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim.. Karşılıklı konuşmakla bir şey halledemezsiniz. Karşılıklı 
konuşmayın lütfen... Dinleyin Sayın Başbakanı. 

SITKI CENGİL (Adana) - Niçin düşmüşler; bir izahını yapsınlar da, ondan sonra... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Yahu, polemik yapmak için söylemiyorum... 

BAŞKAN - Cevap vermek de size düşmez; Grubun başkanvekilleri var; onlar o cevabı verir
ler. Lütfen... İstirham ediyorum... 

Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Değerli hatibiniz bize bir soru sordu, "Re
fah Partisiyle niye kurulamadığını millete açıklasınlar" dedi,; ben de açıklıyorum. Bana müdahale 
ederseniz, açıklayamam; açıklamak için söylüyorum, polemik yapmak için söylemiyorum; beni 
dinlemenizi rica ediyorum. . 

Sayın Erbakan'a dedim ki, biz, sizinle bu şartlarda bir koalisyon kuramayız; çünkü, sizin prog
ramınız bizden çok farklı, sizin dünyaya bakışınız bizden farklı; sizini, Türkiye'nin dünyadaki ko
numu konusundaki yaklaşımınız bizden farklı. Biz, Türkiye'nin, kendi değerlerini muhafaza ede
rek, Batı ile bütünleşmesinden yanayız; biz, Türkiye'nin geleceğini Batı ile bütünleşmekte görüyo
ruz; siz, İslam dünyasıyla bütünleşmekten yanaşınız. (RP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) Ta
mam, ama, gözden kaçırdığınız bir şey var; o bütünleşmek istediğiniz İslam ülkeleri birbirlerini bo
ğazlıyorlar. • ' . • : • • " . 

AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Kırk yıl önce Avrupa ülkeleri birbirini,boğazlamıyor muy
du?.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi, bakın, Sayın milletvekilleri, Sayın 
Erbakan bana "programlarımızı rafa kaldırıyoruz; biz, sizin programızını inceledik, sizin seçim ta
ahhütnamenizi inceledik; yüzde 90'nına katılıyoruz; yüzde 10'u için de anlaşırız; biz uzlaşmacıyız; 
yüzde 10 unda da uzlaşırız" dedi. Bizim programımızda anlaşmamız yetmez, bu programı kim uy
gulayacak, dedim. "Sizin arkadaşlarınızın çoğu bizim güvendiğimiz arkadaşlardır, siz uygularsı
nız" dedi. 

Bizim görüşmemizin mümkün olması, bizim Refah Partisiyle bir koalisyon görüşmesine giri
şebilmemiz, Sayın Erbakan'ın bize gösterdiği bu olağanüstü -evet, altını çiziyorum- uzlaşmacı, ya
pıcı yaklaşımı sonucudur; ama, maalesef, bunu sonuca getiremedik. Bunun sorumluluğu da bizde 
değil, bunun sorumluluğu sizin içinizde.;. (RP sıralarından gürültüler) Çünkü, siz, bu süreç içeri
sinde, Sayın Erbakan'ın başta ortaya koyduğu yaklaşımdan çok farklı taleplerle geldiniz; ekonomi
yi bizimle bölüşmeye kalktınız. (RP sıralarından "Tabiî" sesleri) Biz, ekonomiyi sizinle böliişe-
mezdik. (RP sıralarından "Niye" sesleri) Çünkü, siz, adil,ekonomik düzene inanıyorsunuz. 

NEZİR AYDIN (Sakarya) - Yalı çetesiyle nasıl bölüştünüz?!. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi, sizin sözcünüz bana soruyor, diyor 
ki: "Bizimle bölüşmediğiniz ekonomiyi Doğru Yol Partisiyle niye bölüştünüz?" (RP sıralarından 
"Yalı çetesiyle, yalı çetesiyle" sesleri) Doğru Yol Partisiyle, bizim, ekonomiyi bölüşmekte herhan
gi bir zorluğumuz yok; çünkü, bakın, arkadaşlarımız... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar!!]) 
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Şimdi, siz ne.anladınız, neyi alkışlıyorsunuz ben bilmiyorum; ama, ben ne kastettiğimi söylü
yorum. Bakın, bizim, Doğru Yol Partisiyle bu konuda bir zorluğumuz yok; çünkü, benim bu arka
daşlarım, sizin arkadaşlarınızla oturdular, koalisyon konusunu günlerce görüştüler, hiçbir mesafe 
alamadılar. Niye alamadıklarını açıklamak için, bir basın açıklaması yapmak için oturdular, iki 
cümlede, 40 dakikada anlaşma sağladılar; yani, 40 dakikada sadece basına açıklayacakları iki cüm
lede anlaştılar! 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yok canım!.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Doğru Yol Partisiyle oturdular, iki günde 
bütün protokolü yazdılar, dört günde de bütün programı tamamladılar. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bizim, Doğru Yol Partisiyle ekonomik görüşlerimizde .bir farklılık yok; farklılık belki üslup
tadır, uygulamadadır; ama, zaten, bu Hükümetin -kurduğumuz Hükümetin- bana scjrarsanız, en 
önemli sorunu kendi iç uyumu meselesidir. Biz, eğer, kendi içimizdeki zorlukları aşarsak, o uyu
mu sağlarsak, Refah Partisinin bütün engellemelerine rağmen, bu Hükümet, beş sene daha Türki
ye'yi yönetir. (RP sıralarından "Çok zor!" sesleri) Bütün engellemelerine rağmen! Ama, eğer, biz, 
içimizdeki uyumu sağlayamazsak, Refah Partisinin engellemesine de hacet kalmaz. 

Şimdi, burada, Sayın Baykal paylaşmacılıktan bahsetti. Aslında, bu kelimeyi hiç kullanmama
sı gereken yine kendisidir. Ben, Sayın Çiller'e Hükümet öncesi görüşmolerimizde sordum. "Eğer, 
kuracağımız Hükümet, sizin SHP ile yaptığınız gibi, CHP ile yaptığınız gibi paylaşmacı bir koalis
yon olacaksa, biz onda yokuz" dedim. "Eğer, bu Hükümet, ayrı ayrı bakanlıkların sorumluluğunu 
paylaştığı halde, aynı politika doğrultusunda uyumlu bir işbirliğini sağlayabilecekse, biz, bunun 
kurulması için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" dedim. Sayın Çiller, bana, bu Hükümetin pay
laşmacı bir Hükümet olmayacağını; bu Hükümetin işbirliği içinde, uyum içinde çalışacak bir Hür 
kümet olacağını taahhüt etti. Benim için, bu Hükümetin arkasındaki en önemli destek de budur, Bu 
Hükümete en fazla güç sağlayacak olan husus budur. 

Biz, kimseyle Hükümet paylaşmaya gelmedik. Biz, bakanlıkları paylaşmaya filan gelmedik. 
Biz, size sunduğumuz bu Hükümet Programını beraberce uygulamaya geldik. Bunun bütün sorum
luluğunu da birlikte üstleneceğiz. Öyle, ortağımıza çelme atma niyetimiz filan yok, ortağımızı ya
rı yolda bırakma düşüncemiz filan yok. Koalisyon Protokolünde de, Hükümet Programında da ka
muoyuna, milletimize söylediğimiz her sözün arkasında olacağız. Öyle, bir söylediğimiz sözden er
tesi günü vazgeçmeyeceğiz. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Vazgeçtiniz... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Değerli milletvekilleri... (RP sıralarından 
"Yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatı!.." sesleri) 

Bakın» burada eleştiri babında söylenen her sözü, hoşgörüyle karşılayabiliriz; zaten, hoşgörü 
senesindeyiz, üstelik hükümetteyiz; ama, bir söz var ki, o bana biraz ağır geldi, yadırgadım: Bu Hü
kümetin, bir demokrasi ayıbı olarak tarihe geçeceğini söyledi Sayın Menderes. (RP sıralarından 
"Doğru" sesleri) , 

Bakın, bu Hükümet, daha yeni bir hükümettir; bu Hükümetin icraatı daha belli değil; bu Hü
kümetin tarihe nasıl geçeceği daha belli değil; ama, ben korkarım ki, Sayın Menderes'in o sözleri, 
-bir kürsü ayıbı olarak zapta geçti. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Ve bakın, huzurunuzda söylüyorum; bu Hükümet, öyle, rantiyeci hükümeti filan değil; bu Hü
kümet, Türkiye Cumhuriyetinin hükümetidir; bu Hükümet, aynı zamanda sizin hükümetinizdir... 
(ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) Bu Hükümet, hepinizin emrinde olan bir hükümettir. (RP sı-
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ralarından "TÜSİAD'ın hükümeti" sesleri) Bu Hükümetten, yapamayacağı şeyleri beklemeye hak
kınız yok; siz, bizden farklı şeyler düşünebilirsiniz, kafanızdaki hükümet etme düşüncesi, konsep-
ti farklı olabilir; ama, bunları bizden istemeye hakkınız yok. 

Sayın Menderes diyor ki: "Bu Hükümet, 400 trilyon lira faiz Ödeyecek; onun için, rantiyecile
re kaynak aktaracak." Ee, şimdi, ben soruyorum size: Sizinle koalisyon kursaydık, devlet, borç yü
kümlülüklerini yerine getirmeyecek miydi? İnkâr mı edecektiniz devletin borçlarını? Böyle devlet 
anlayışı mı olur?! Böyle şey mi olur?! 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Mercümek'i getirecekti... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - O borçları yapan, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti değil mi? (RP sıralarından "Hani, Hazineye devrediyordunuz?" sesleri) Devletin devamlı
lığı esas değil mi? (RP sıralarından "Hazineye devrediyordunuz; ne oldu?" sesleri) Yahu, kim ala-
caklıysa ona ödeyeceksiniz borcunuzu; banka alacaklıysa bankaya ödeyeceksiniz, şirketse şirkete, 
vatandaşsa vatandaşa; ama, borcumu inkâr ettim diyebilir misiniz?! 

Bakın, bazen sorumsuz muhalefet yapıyorsunuz; daha işin başında öyle başladınız. Vatandaş 
sizi görürse, size bir daha yüzde 21 oy da vermez. (RP sıralarından gürültüler) Böyle devlet anla
yışı olmaz; devletin borcu inkâr edilir mi; yani, rantiyeci olmayacağım diye, rant geliri sağlamaya
cağım diye devlet sorumluluğunun gereğini yerine getirmeyecek misiniz?! (RP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN - Sayın Başbakan, bir dakika efendim... 

Sayın milletvekilleri, bir konuşma üslubumuz var. Bir hatibin konuşmasının her cümlesinde 
koro şeklinde cevap vermeye kalkarsak, bunun sonunu getiremeyiz. Bir kere daha dikkatinizi çeki
yorum -Sayın Ekinci, sizin de dikkatinizi çekiyorum- ve istirham ediyorum; lütfen, dinleyelim 
efendim. 

Devam edin Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Menderes bir kutudan bahsetti "o ku
tuyu açarsak kötü olur; onun için, cemilede bulunup açmıyoruz" dedi; ama, aslında açtı; söyleye
ceği fazla bir şey yoktu, hepsini söyledi. Bana kalırsa, bu da tutarlı bir davranış değildi; çünkü "se
çimlerden önce söylenen sözlerin hiçbiri bizi bağlamaz; gelin, biz, sizinle, bütün sözlerimizi unu
tup, şu koalisyonu kuralım" diye fetva veren Sayın Erbakan'dı. Sayın Menderes'in bu ifadesi, en 
başta, kendi Genel Başkanının sözlerine ters düşer. Kaldrki, biz, seçim öncesi söylediğimiz her va
adin arkasındayız, her taahhüdün sahibiyiz. 

Bakın, burada Sayın Ecevit söyledi, Sayın Baykal da zannediyorum söyledi: Milletvekili do
kunulmazlığının kaldırılması. Bir kere Koalisyon Protokolümüze bakın, Hükümet Programımıza 
bakın; yolsuzluklarla mücadele ve devletin şeffaflaştırılması, bu Hükümetin en önemli taahhüdü
dür, Doğru Yol Partisiyle ortak taahhüdümüzdür ve bu konuda, önünüze, öyle, bir münferit düzen
lemeyle değil, bir paket düzenfemeyle gelmeyi taahhüt ediyoruz. Bu konuda, biz, Anavatan Parti
si olarak, daha bu Hükümet kurulmadan harekete geçtik. Milletvekili dokunulmazlığı konusunda 
anayasa değişikliği yapılması için bir teklifi imzaya açtık -sanıyorum, bir iki gün içerisinde de ar
kadaşlarım imzayı tamamlayıp Meclis Başkanlığına sunacaklar- diğer partilere de veriyoruz; Sayın 
Baykal'ın burada taahhüt etmiş olduğu gibi, bütün siyasî partilerden de bu konuda destek bekliyo
ruz. 

Dünyanın hiçbir yerinde, milletvekili dokunulmazlığı, Türkiye'deki kapsamında değildir; 
ama, burada bazı hatiplerin söylediği gibi, Türkiye'deki herhangi bir savcıya, herhangi bir hâkime 

- 112 -



T.B.M.M. B : 2 1 10 .3 .1996 0 : 2 

emanet edilemeyecek kadar da önemli bir konudur. Bu konuda özel bir düzenleme getiriyoruz; bu 
konuda, dokunulmazlığın kaldırılmasını en yüksek adlî yargı merciinin onayına bırakan, Yargıtay-
da bir daireye bırakan ve sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını bu konuda yetkili kılan bir dü
zenlemeyi çok yakında Yüce Meclisin takdirine sunacağız. Bu konuda hiçbir çekincemiz yoktur, 
bu konuda hiçbir çekingenliğimiz yoktur, bu konuda hiçbir geri adımımız yoktur. Benim Hüküme
timin döneminde hangi iddiayı getirirseniz getirin -ama, ciddî donelerle desteklenmek şartıyla-
hepsini sonuna kadar araştırmak, en başta benim boynumun borcudur. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Menderes, burada, Hükümet Programında çay, fındık filan meselesinin niye konulma
dığını eleştiri konusu yaptı. Sanıyorum, hükümet programıyla, gıda tebliğlerini birbirine karıştırı
yor! Hükümet programı, öyle her ürünün sıralanacağı bir konu değildir... 

AYDIN MENDERES (İstanbul) - Karıştıran sizsiniz!.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Kaldı ki, bu Hükümet daha güvenoyu alma
dan -geçen seneden beri bekleyen fındık ve çay üreticilerine yapılması gereken ödemeler konusun
da, Hazineyle ilgili arkadaşlarıma ricada bulundum- zannediyorum çok kısa sürede bu borçlar da 
tamamen ödenmiş olacaktır. 

HÜSEYİN OLGUN AKIN (Ordu) - Beş aydır alınmadı... 

- BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi, MeclisBaşkanlığı seçimi konusun
da, demokrasideki bir geleneğe ters davranıldığı iddiası dile getirildi yine Sayın Menderes tarafın
dan; 1961'den beri bu Mecliste bir gelenek varmış; Meclis Başkanı, hep, en çok sandalyeye sahip 
partiden seçilirmiş, ilk defa olarak, bu sefer, bu yasama döneminde bu gelenek çiğnenmiş. 

Bu doğru değil; çünkü, Meclis Başkanlığı seçimi... Hakikaten doğrudur 1961'den 1980'e ka
dar böyle bir gelenek bu Mecliste vardı; ama, 1982 Anayasasıyla birlikte, Meclis Başkanının seçim 
usulü değişmiştir, Anayasada bu konudaki düzenleme değişmiştir ve 1983'ten beri, yani, bu Mec
lisin görev yaptığı 1983 yılından bugüne kadar hiçbir dönemde.bu kural uygulanmamıştır. Her dö
nemde -biz, Anavatan Partisi olarak, tek başımıza iktidar çoğunluğuna sahip olduğumuz halde- mu
halefet partileri, karşı aday çıkarmışlardır, sonuna kadar kendi adaylarını desteklemişlerdir; hatta, 
Refah Partisi, geçen dönemde, her Meclis Başkanlığı seçiminde kendisi aday göstermiştir, sayısı 
yetmediği için seçtirememiştir; dolayısıyla, 1983 yılından beri bu Mecliste böyle bir gelenek yok
tur; Sayın Menderes'in verdiği örnek yanlıştır. 

8 yıllık temel eğitim konusu... Değerli milletvekilleri, bugün, 8 yıllık temel eğitim, Beş Yıllık 
Kalkınma Planında da kabul edilmiş olan bir devlet hedefidir; bu Meclisin de onayladığı bir hedef
tir. Türkiye, 2000 yılına kadar, zorunlu temel eğitimi 8 yıla çıkarmayı amaçlamaktadır. Bunun, di
nî eğitimin kısıtlanmasıyla filan da bir ilgisi yoktur. Bu, sadece, Türkiye'de bugün, devletin, her 
çocuğuna sağlamakla yükümlü olduğu eğitim süresini 5 yıldan 8 yıla çıkarması meselesidir. Bu
gün, dünyada, zannediyorum ki, 5 yıllık zorunlu eğitim vermekle yetinen ülke sayısı fevkalade sı
nırlıdır; sanıyorum, 10'u geçmez. Türkiye böyle bir ayıptan kurtulmalıdır. Türkiye, her çocuğuna 
en az 8 yıllık temel eğitim, ilköğretim verme hedefini mutlaka gerçekleştirmelidir. 

Bugün, Türkiye'de uygulanmakta olan bir sistem var; 5 yıllık bir ilkeğitim veriliyor; ondan 
sonra, 3 yıllık ortaokul var; ondan sonra, 3 yıllık lise var. Şimdi biz ne yapıyoruz; ilkokulla orta
okulu birleştiriyoruz, zorunlu ilköğretimi 8 yıla çıkarıyoruz; ama, netice itibariyle, bugün uygula
nan sistemin üzerine getiriyoruz bu yeni uygulamayı. Bunu iki kademede düşünüyoruz: Birinci ka
deme, bugünkü ilkokul eğitimine tekabül eden, 8 yıllık zorunlu eğitimin ilk 5 yıllık dönemidir, ilk 
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kademesidir; orada, herkese, standart eğitim verilecektir. Ondan sonraki ikinci kademede yönlen
dirme yapılacaktır. Yönlendirme yapılırken, çocuğun, yeteneği dikkate alınacaktır, kabiliyeti dik
kate alınacaktır, gelecekte -yani ortacğitime geçtiği takdirde- yapacağı eğitim dikkate alınacaktır ve 
burada, gerekirse dinî eğitime yönlendirme yapılacaktır, meslekî eğitime yönlendirme yapılacak
tır, sanat-kültür derslerine yönlendirme yapılacaktır. 

Ne bu konuda Sayın Menderes'in burada dile getirdiği endişe geçerlidir ne de Sayın BaykaFın 
bize yönelttiği eleştiri haklıdır; çünkü, sayın milletvekilleri, öğretimde, temel eğitimde yönlendir
menin yapılması, Temel Eğitim Yasasının emridir. İsterseniz aynen okuyayım. Bizim Hükümet 
Programına aldığımız ifade de, Temel Eğitim Yasasındaki ifadenin aynısıdır. Kaldı ki, bu, Sayın 
Baykal'ın da imzasını taşıyan beş yıllık kalkınma planında da "zorunlu temel eğitimin -yani, sekiz 
yıllık zorunlu eğitimin- ikinci kademesinden başlamak üzere, ortaöğretimde etkin bir yönlendirme 
sistemi oluşturularak, piyasanın talebine yönelik insangücü yetiştirilmesi amacıyla, meslekî ve tek
nik ortaöğretimin etkinliği artırılacaktır" diye, plan ilkesi olarak konulmuştur. Bizim bu Hükümet 
Programına koyduğumuz, sizin bu kalkınma planında getirdiğiniz ilkeden farklı bir şey değildir. 
Biz diyoruz ki, zorunlu temel eğitimin ikinci kademesinden başlamak üzere yönlendirme yapıla
caktır. Neye göre yönlendirme yapılacak; eğer çocuk, ortaöğretimde, imam-hatip okuluna gidecek
se, din derslerine yönlendirilecek; meslekî okula gidecekse, meslek derslerine.yönlendirilecek; sa
nat okuluna gidecekse, sanat derslerine yönlendirilecek. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Piyasa talebine göre yönlendirilecek!.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Biz, bu meselede, sizinle anlaşamayız Sayın 
Baykal; çünkü, biz, ne din eğitimini öcü olarak gören bir anlayışa sahibiz ne de başka bir parti gi
bi, dini sahiplenme iddiasında olan bir partiyiz. (ANAP sıralarından alkışlar) Biz, dini sadece, bu 
milletin en büyük mukaddeslerinden biri sayan, mutlaka korunması gereken ve çocuklarımıza da 
esaslarının öğretilmesi gereken bir değer olarak görüyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Menderes gümrük birliği konusunda eleştiri getirdiler. Ortak Pazarla ilişki kurup, Roma 
Antlaşmasına ortak üyelik talebini ilk defa olarak Türkiye Cumhuriyet^ Hükümeti adına gerçekleş
tiren, kaderin bir cilvesi olarak, Aydın Menderes'in babası, rahmetli Adnan Menderes'tir. (ANAP 
sıralarından "Allah rahmet eylesin" sesleri) 

AYDIN MENDERES (İstanbul)-Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bugünkü Hükümetin Avrupa Birliğiyle ilgi

li yaklaşımıyla rahmetli Menderes'in 1959 yılında yaptığı o talep arasında en ufak bir farklılık söz 
konusu değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Hedefimiz, öyle gümrük birliğiyle filan yetinmek değil; hedefimiz, Türkiye'yi Avrupa Birli
ğine tam üye yapmaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - İşte bu olmayacak! 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bunun olmaması için, sizin iktidar olmanız 
lazım! 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Olacağız; başka çare yok! 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Canım, yüzde 21 'lik haykırış iktidar olma
ya yetmiyor!.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bir seçim kaldı!.. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bakın, aslında, gümrük birliği meselesinde, 
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bizim, parti olarak, gümrük birliğinin milletin onayına sunulması diye bir talebimiz filan olmadı, 
muhalefetteyken de olmadı. Bu, Refah Partisinin talebiydi. 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Rahmetli Turgut Özal'ın... Ben de şahidim. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Hukukî olarak, prosedürde herhangi bir ek
siklik söz konusu değildir; çünkü, gümrük birliğinin kendisi, bir antlaşma hükmünde değildir; bir 
Ortaklık Konseyi kararıdır; yani, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki, Ortaklık Konseyinin aldı
ğı bir karardır. Bu ortak kararın bir tarafında Avrupa Birliği vardır, bir tarafında Türkiye^ vardır; 
ama, bu ortak karar, kendi başına alınmış bir karar da değil; bundan otuz küsur sene önce, 1963'te 
yapılan Ankara Antlaşmasının ve 1973'te yürürlüğe giren Katma Protokolün bir sonucu. Avrupa 
Birliği "ben, yükümlülüklerimin büyük kısmını, Katma Protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte 
üstleniyorum, yerine getiriyorum" demiş ve 1973'ten itibaren bunları yerine getirmiş; yani, güm
rüklerle ilgili... . • • " - . . ' " " 

AYDIN MENDERES (İstanbul) '-r Serbest dolaşım ne oldu; serbest dolaşım?! 

... ' , BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bir dakika... Ona geleceğim... Bir dakika... 

Gümrüklerle ilgili yükümlülüklerini, sanayi mallarıyla ilgili yükümlülüklerini, hiçbir ayırım 
yapmadan, Türkiye'nin tüm sanayi ürünleri ihracatı için gümrükleri kaldırmak suretiyle yerine ge
tirmiş. İlave taahhütleri var; bir tanesi, serbest dolaşım; onu yerine getirmemiş. Türkiye, bu taah
hütlerini, öngörüldüğü gibi, 1995 yılında tamamlamış ve demiş ki "oturalım, gümrük birliğini baş
latalım." Burada daha önceden yapılmış olan bir antlaşma var, onun normal bir sonucu var, devam 
eden bir süreç var. Bu.meselenin, Mecliste yeteri kadar görüşülmediği konusunda, sizinle aynı gö
rüşü paylaşabilirim; ama, bir halkoylamasına gitme zorunluluğu yok. Türkiye, eğer, tam üye ola
caksa, Türkiye'nin tam üyeliği gündeme gelecekse, o zaman, bu, ancak bir referandumla olmalıdır; 
Avrupa Birliğinin diğer bütün genişlemelerinde olduğu gibi, milletin oyuyla olmalıdır; ama, güm
rük birliği için böyle bir lâzime söz konusu değil, gümrük birliği için böyle bir gerek söz konusu 
değil. 

FETİ GÖRÜR (Bolu)-"Kıbrıs'ı sattınız" diyen siz değil miydiniz?! 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Kıbrıs konusu... İyi hatırlattınız. 
Sayın Baykal dile getirdi. Bakın, bu sene başlamadan, yani, geçen senenin son günlerinde -bil

miyorum dikkatinizi çekti mi- Cumhurbaşkanımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaş
kanı arasında, cumhurbaşkanı düzeyinde, bir ikili işbirliği anlaşması imzalandı; yılbaşından iki üç 
gün önce, yani, gümrük birliğinin yürürlüğe girmesinden iki üç gün önce. O işbirliği anlaşmasında 
öngörülen nedir; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkilerin, Tür
kiye'nin Avrupa gümrük birliğine katılmasından dolayı olumsuz etkilenmemesidir. Yapılan düzen
leme, bizim endişelerimize, bizim zikrettiğimiz endişelere engel olmak için, bunların gerçekleşme
mesi için yapılmış bir anlaşmadır. 

HASAN HÜSEYİN CEYLAN (Ankara) - Demek ki varmış!.. 
BAŞBAKAN A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi onu söyleyeceğim. 

Avrupa Birliği, bugüne kadar, bu konuda, herhangi bir tepki göstermedi; ama, Gümrük Birli
ği Ortaklık Konseyinin gümrük birliğine ilişkin kararında bizim yorumumuz, her ne kadar, Türki
ye, gümrük birliğine girmekle, Avrupa Parlamentosunun kararlarını da, Avrupa Birliği Adalet Di
vanının kararlarını da otomatikman uygulama yükümlülüğü altında değilse de, bunlar, ancak, tam 
üye olmadığı için, Ortaklık Konseyi kararıyla, Türkiye açısından da bağlayıcı olabilse de, biz, Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında-
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ki bu gümrük birliğinin uygulanması açısından çok ciddî sorun yaratacağını; Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine karşı Türkiye'nin ambargo uygulama yükümlülüğünü gündeme getirebileceğini; 
keza, KKTC ile ilgili olarak Avrupa Birliği Adalet Divanının almış olduğu kararların; Türkiye açı
sından da Ortaklık Konseyine getirilmek suretiyle, bağlayıcılık taşıma ihtimali olduğunu dile getir
dik. Bu endişemizi, bugün de muhafaza ediyoruz. Zaten, yılın son günü, gümrük birliğinin yürür
lüğe girmesinden iki gün önce, Sayın Baykal'ın, büyük bir telaş içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetiyle o anlaşmayı yapmasının sebebi de, bizim dile getirdiğimiz bu endişelere set olmak
tır; yani, bunların, yarın, bizim KKTC ile olan ilişkilerimizde ortaya çıkmasını, sorun yaratmasını, 
KKTC'nin dünyadan tamamen izole olmasını önleme amacına matuftur ve hemen söyleyeyim ki, 
çok faydalı bir girişim olmuştur; Sayın Baykal'a, bu konuda, hakikaten teşekkür borçluyuz... 

HASAN HÜSEYİN CEYLAN (Ankara) - Bizim endişelerimiz de çok faydalı olacak Sayın 
Başbakan!.. 

BAŞBAKAN A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Ama, bu konuda, Sayın Baykal'ın, şimdi ge
lip de bize "gümrük birliği konusundaki görüşlerinizden vaz mı geçtiniz?" diye soru yöneltmeye 
hiç hakkı yok; tersine, bizim endişelerimizi dikkate aldıkları için böyle bir inisiyatifi yerine getir
mişlerdir ve şu geçtiğimiz aylarda yaşanan gelişmeler, bizim, o zaman, muhalefet partisi olarak di-,. 
le getirdiğimiz endişelerin, ne kadar yerinde olduğunu, ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. 

Bakın, bugün, gümrük birliği karşısında Türkiye'ye yapılması gereken malî yardımların -Av- . 
rupa Birliği bütçesinden verilen- hepsi, Yunanistan'ın vetosuyla durdurulmuştur, bloke edilmiştir; 
Yunanistan, Türkiye'ye bütçeden yapılan yardımların hepsini bloke etmiştir. Şimdi, bunları kaldırt
maya çalışıyoruz. 

Binaenaleyh, gümrük birliğinin işleyişinde güçlüklerimiz vardır; ama, bu güçlüklere bakıp da, 
gümrük birliğinin, temelde Türkiye'nin aleyhine bir düzenleme olduğunu savunmak mümkün de
ğildir veya Avrupa'yla bütünleşmenin, Türkiye'nin geleceği açısından yanlış bir adım olduğunu sa
vunmak doğru değildir. Zorluklarımız vardır, zorluklarımız devam edecektir; Avrupa Birliğine gir
me konusunda Refah Partisi de bize katılsa, bu Meclis yüzde yüz irade koysa bile, yine büyük zor
luklarımız vardır. 

Türkiye öyle kolayca entegre olabilecek bir ülke değil, Türkiye bir Malta değil, Türkiye bir 
Kıbrıs değil, Türkiye 65 milyonluk bir ülkedir. Türkiye'yi almakta, kültürel farklılıktan başka, din 
farkından başka, ekonomik zorluklar da vardır. Kaldı ki, bugün bizi tam üye olarak almaya kalksa
lar dahi -bizim kendi ekonomik sorunlarımızı çözmeden, ekonomik dengelerimizi sağlamadan- bu 
işe girmeden önce bir daha düşünmemiz lazımdır. Yani, gümrük birliğiyle ilgili, gerek bizim tutu
mumuza ilişkin gerek Demokratik Sol Partinin bu konudaki duyarlılığına ilişkin dile.getirilen eleş
tirilerin haksızlığına inanıyorum. Tersine, bu eleştirilerin haklı olduğu görüldüğü içindir ki, bizzat 
Sayın Baykal'ın partisi o adımları atmak zorunda kalmıştır veya Sayın Baykal'ın içinde olduğu Hü
kümet o tedbirleri almak zorunda kalmıştır. • 

Sayın milletvekilleri, Sayın Şener ve Sayın Baykal, bu içborçlarla ilgili yapılacak düzenleme
ye ilişkin görüşlerimizden rücu ettiğimiz eleştirisini dile getirdiler. Bizim.Programımıza bakarsa
nız, Merkez Bankası Yasasında değişiklik yapılacağını taahhüt ediyoruz. Merkez Bankası Yasasın
da böyle bir değişiklik yapılmadan, zaten, böyle bir düzenleme mümkün değildir. Merkez Banka
sını, mutlaka, daha özerk bir yapıya kavuşturmamız lazım. Merkez Bankasının konumunu, Merkez 
Bankasının para politikasında daha etkili olacağı, Hükümetten daha bağımsız olacağı, para politi
kası konusunda çağdaş ekonomilerdeki otoriteye kavuşacağı bir şekle getirmeye mecburuz. 
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Sayın Ecevit, Meclis Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, koalisyon ortağı iki par
tinin işbirliği yapacağına ilişkin beyanımızın Anayasaya aykırı olduğunu ifade ettiler; daha sonra, 
Anavatan Partisinin Sayın Sözcüsü de dile getirdi, sanıyorum Doğru Yol Partisinin Sözcüsü de di
le getirdiler. Netice itibariyle, orada ifade edilen husus, bir ilke kararıdır. Partilerin, bu her iki se
çimde de bağlayıcı karar alamayacakları, bir Anayasa hükmüdür. Kaldı ki, bağlayıcı karar alsalar 
bile, bunun bir hükmü olmaz; çünkü, oylamalar -sizin de ifade ettiğiniz gibi- gizlidir. Bizim bura
da ifade ettiğimiz, sadece, partilerin, eğilimlerini, geleceğe ilişkin ilke kararlarını ortaya koymala
rıdır; buna da, Anayasada da mani bir husus söz konusu değildir. Biz, parti olarak, böyle bir eğilim 
ortaya koyuyoruz; arkadaşlarımız gizli oy kullanacaklardır; isterlerse bizim bu eğilimimize uygun 
davranırlar, isterlerse bunu dikkate almayabilirler. 

Seçim Yasasında değişiklik yapılmasının, Hükümet Programında niçin yer almadığını ifade 
ettiler. Anayasaya uyum yasalarının Hükümet Programında yer almamasını eleştiri konusu olarak 
gündeme getirdiler. Hemen ifade edeyim ki, bunun sorumluluğu bendedir; çünkü, ortak komisyon
da çalışan arkadaşlarımız, Seçim Yasasında bu tür değişikliklerin yapılacağına ilişkin ibareleri de 
Hükümet Programında ve Koalisyon Protokolünde önermişlerdir. Ben, bunların Hükümet Progra
mından çıkarılmasını istedim; çünkü bana göre bu, hükümet inisiyatifiyle değil, Meclisteki siyasî 
partilerin ortak inisiyatifiyle yürütülmesi gereken bir konudur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Başbakan devam edin efendim, buyurun. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) -Yani, bir yerde Meclisin konusudur, tüm si

yasî partilerin ortak konusudur. Komisyonun önerisine rağmen Hükümet Programında ve Koalis
yon Protokolünde bu konunun yer almasını uygun görmedim. Bu konudaki bütün görüşlerinizi de 
yürekten paylaşıyorum. Nitekim, uyum yasalarının, bir an önce bu Meclisten çıkarılması, hem ye
ni bir nüfus sayımının yapılarak daha sağlıklı seçmen dağılımının gerçekleşmesi hem yurtdışında
ki vatandaşlarımızın daha geniş ölçüde oy kullanmalarına imkân sağlanması, bu konudaki yasal dü
zenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi Hükümetimin en samimi dileğidir ve bu konuda Hükü
metimizin üzerine düşecek her türlü katkıyı da sağlamaya hazırız. 

Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması konusu dile getirildi. Ekonomik ve Sos
yal Konsey, şu anda bir Başbakanlık genelgesiyle kurulmuş vaziyettedir. Zannediyorum ki şimdi
ye kadar bir defa toplanmıştır. Bu Konseye, bu haliyle işlerlik kazandırmayı esasen hedefliyoruz; 
ama, bence, daha sağlıklı yaklaşım -Hükümet Programında söylediğimiz gibi- bu Konseyin bir ka
nunla kurulmuş olmasıdır. Onun için de Hükümet Programımızda, bu konuda bir kanun tasarısını 
Meclise getireceğimizi ifade ettik. Bence, kanunla kurulan bir konsey, en azından Türkiye'deki 
•beklentilere, geleneklere daha uygun düşecektir, daha itibarlı görev yapma konumunda olacaktır. 

Sayın, Ecevit, kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin kayda alınması konusunda somut öneriler geti
rilmemiş olduğunu ve bu konuda vergi kanunlarında değişikliklerin Hükümet Programında yer al
mamasını ifade etti. Hemen söyleyeyim ki, kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına almayı amaçlayan dü
zenlemeler, sadece vergi kanunlarının konusu değildir. Yapılan çalışmalar, vergi yasaları dışında 
kalan, temel hukuk yasalarında da bu yönde değişiklikleri içeren bir çerçevede yürütülmektedir. 
Tüm malî, ticarî, cezaî hükümlerde de topluca değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. Bu konuda
ki teknik çalışmalarınken kısa zamanda tamamlanarak, Yüce Meclise sunulacağını umuyorum. 

Sayın Ecevit, dış politikayla ilgili bir eleştiri getirdiler, tam bağımsızlık kavramını öne çıkar
dılar. 
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Değerli milletvekilleri, sanıyorum ki bu Mecliste, Türkiye'nin dışarıdan değil, en başta bu 
Meclis olmak üzere, Türkiye'nin yetkili organları tarafından belirlenmiş, kendi iradesiyle ortaya 
konulmuş, bağımsız bir dış politika izlemesini, samimi olarak arzulamayan hiçbir milletvekili bu
lunamaz; ama, bu kavramı değerlendirirken, günümüzün koşullarında, bu kavramın geçirmiş ola
bileceği evrimi de gözden kaçırmamalıyız. Bugünün Türkiye'si, Atatürk döneminin Türkiye'si de
ğil; bugünün Türkiye'sinde, globalizasyon dediğimiz, küreselleşme dediğimiz bir olay var; bugü
nün Türkiye'sinde, ülkelerin, devletlerin kendi iradeleriyle, kendi egemenliklerini kısıtlayıcı birta
kım antlaşmalara verdikleri imzalar söz konusu. Bakın, AGİK Antlaşmasına imza attık, 

ŞEVKİ YILMAZ (Rize) - Anayasaya aykırı. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - AGİK Antlaşmasına imza attık; o antlaşma 
geldi, bu Yüce Meclis tarafından da onaylandı. 

O antlaşmada ne deniliyor, biliyor musunuz: "İnsan hakları konusu, hiçbir ülkenin iç mesele
si addedilemez. Bu antlaşmaya imza koyan bütün ülkeler, insan haklarının ihlali konusunda, belir
lenen mercilerin denetim hakkını da baştan itibaren kabul ederler." 

Şimdi, siz böyle bir antlaşmaya imza koyarak, kendi egemenlik hakkınızı, kendi iradenizle kı
sıtladığınız zaman, gelip, burada yüzde yüz bağımsızlık diyemezsiniz; çünkü, bu Meclis, hakkını 
kendi iradesiyle kısıtlamış ve demiş ki, insan haklan konusunda ben irademi kısıtlıyorum; ben, si
zin denetim hakkınızı kabul ediyorum; ben, kendi vatandaşlarımın, kendi millî mahkemelerimin dı
şında, uluslararası mahkemelere başvurma hakkını kabul ediyorum, onların verecekleri kararları 
uygulama hakkını da kabul ediyorum. 

İşte, bu antlaşmalara, otuz küsur ülkeyle birlikte Türkiye de imza koymuş; bu Meclis de o ant-
, iaşmaları onaylamış. Şimdi, gelip de burada bağımsızlık kavramını, bağımsız dış politika kavramı

nı 1930'ların anlayışıyla, artık, savunamazsınız; çünkü, dünya 1930'ların dünyası değil. Altmış yıl
lık bir değişimi görmezlikten gelerek, aynı kavramları, aynı duyarlılıkla uygulamasını bu Hükü
metten bekleyemezsiniz; ama, bu yükümlülükler çerçevesinde, Türkiye'nin bu uluslararası taahhüt
leri çerçevesinde, imza koyduğu bu antlaşmalar çerçevesinde, acaba, Türkiye, kendi menfaatlarını, 
kendi çıkarlarını böyle bir kolektif güvenlik sisteminin de üyesiyken, hangi ölçülerde savunabile
cektir, hangi ölçülerde dile getirebilecektir; Türkiye'nin menfaati, bu kısıtlamalar içerisinde, en ge
niş ölçüde savunulabilmekte midir; bence, bu Meclisin, bu Hükümetin dış politikasını denetlerken 
asıl göz önünde tutması gereken kriter budur. Yoksa, Türk dış politikası, Atatürk döneminde de, 
Atatürk döneminden itibaren bugüne kadar da, bütün Türkiye Gumhuriyeti Hükümetleri dönemin
de hep millî olmuştur. Türkiye'nin millî çıkarları her zaman önplanda tutulmuştur ve Kuzey 
Irak'ta, Körfez Savaşından bu yana izlenen politikanın esas hedefi de, bölgede, barış ve istikrarı 
sağlamaktır, Türkiye'nin güvenliğini korumaktır. 

Yani, 1991'de atılmış bir adımı, bugünkü konjonktürle değerlendiremezsiniz Sayın Ecevit. 
350 bin insan sizin sınırlarınıza yığılmışken, arkada, 500 bin insanın daha gelmesi söz konusu iken, 
sizin bunları iskân etme imkânınız söz konusu değilken, sizin talebinizle o insanların güvenliğini 
sağlayıcı tertipler alınırken, Çekiç Güç'ün varlık nedeni farklıdır; şimdi, bugün, aradan beş yıl geç
tikten sonra, bu güvenlik riski asgariye indiği zaman ve orada başka bir oluşuma kalkan olma, baş
ka bir oluşuma şemsiye olma konusunda birtakım ciddî şüpheler uyanmışken, Çekiç Güç'ün fonk
siyonu farklıdır. Bu zaman aralığını dikkate almadan, şartlan, konjonktürdeki değişmeyi dikkate al
madan, aynı ölçüleri kullanarak Çekiç Güç'ü değerlendiremezsiniz. 

Bugünkü ölçülere bakarak 1991'deki, benim içinde bulunduğum Hükümetin dış politikasını, 
eleştiremezsİniz. O politikayı o günkü konjonktürde değerlendirmeniz lazım. O gün yanlış yapıl-
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mışsa, o günkü konjonktürde onun hesabını bizden sormanız lazım; ama, bugünkü şartlarla 1991 'in 
dış politikasını değerlendirmek yanlışlık olur, bize de haksızlık olur, rahmetli Özal'a da haksızlık 
olur. 

Acaba siz Başbakan olsaydınız, oradan aç biilaç 350 bin kişi gelseydi, üstelik sizin güvenli
ğinizi de tehdit eden boyutta olsaydı, o insanların can güvenliği tehlikede olsaydı, siz nasıl bir ter
tip, düzen düşünürdünüz? Nasıl bir düzenleme yapardınız? Yani, bu soruya kendi vicdanınızda, 
kendi aklınızda bir cevâp getirmeden bizi yargılamanız haksızlık olur; ama, ben de size hak veri
yorum, Çekiç Güç'ün o günkü geliş nedeniyle, bugünkü varlık nedeni arasında dağlar kadar, çok 
büyük fark söz konusudur. Bu farkı gözden kaçırarak da bugün Türk dış politikası yapmak müm
kün değil. Ama, hiç endişeniz olmasın, bu konuda Çekiç Güç'e dair müttefiklerimizle teknik dü
zeyde görüşmeler yapılıyor. Ben size bu konuda yaptığımız görüşmelerde de, her zaman bilgi sun
maya çalıştım. Ümit ediyorum ki, bize -konuşmanızda da lütfettiğiniz gibi- Çekiç Güç'ün süresi 
konusunda, bu ilişkilerimizi sürdürecek, bu temaslarımızı sonuçlandıracak kadar bir süre verirse
niz, o sürenin sonunda, bu Meclisin büyük çoğunluğunun mutabakatıyla, uzlaşmasıyla, Türkiye'nin 
çıkarlarına uygun bir sonuca mutlaka ulaşacağız. 

ÖMER VEHBÎ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Yetkiyi Ecevit mi verecek Sayın Başbakan?!. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla)-Yüce Meclise söylüyorum. 

KAHRAMAN EMMİOGLU (Gaziantep) - Saate bakın Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Saate bakıyorum efendim; merak buyurmayınız. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Türkiye'nin, içerisinde bulunduğu coğrafî 
bölgedeki öncü konumunu yitirdiği iddiası da, bence, geçerli değildir. Türkiye, bölgesindeki öncü 
konumunu, bugün, yaşadığı bütün konjonktürel güçlüklere rağmen, hâlâ sürdürmektedir. Türkiye, 
evvela, bölgesinde, demokrasinin öncüsüdür. Türkiye, çağdaş, laik devlet düzeninin öncüsüdür. 
Türkiye, aynı zamanda, liberal, serbest ekonomi düzeninin öncüsüdür. Bunlar -etrafımıza baktığı
mız zaman- bizim bölgemizdeki her ülkede gerçekleştirilen ortak değerler değildir; bizim, öncülü
ğünü yaptığımız değerlerdir ve nihayet, Türkiye olarak, Irak'ın toprak bütünlüğünü, en güçlü bi
çimde savunmaya devam edeceğiz ve bu sağlanana kadar da -yani, Irak'ın toprak bütünlüğü, Ku
zey Irak'ta yaşayan bütün Irak vatandaşlarının can güvenliği tam olarak sağlanmış biçimde gerçek
leştirilene kadar da- bölgenin terörden temizlenmesi için, Türkiye, üzerine düşen sorumluluğun ge
reğini yerine getirmeye devam edecektir. ; 

BAŞKAN - Sayın Başbakan, toparlayabilir misiniz efendim. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Hemen toparlıyorum. 
Sayın Baykal, Sosyal Sigortalar Kurumunun durumu yanında, tarım satış kooperatifleri birlik

lerinin durumunu gündeme getirdi. Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Ziraat Bankasına borcu 
-bürokrat arkadaşlarımın bana verdikleri bilgiye göre- şu anda, 186 trilyon lira değil, 138 trilyon li
radır; ama, bizim Hükümetimizin, bu birliklerin yasasında düzenleme yapmak suretiyle, birlikleri. 
özerkleştirmeye ilişkin düzenlemesi, hiçbir şekilde tarım kesimine yapılan devlet desteğinin orta
dan kaldırılması anlamına gelmez; sadece, birliklerle devlet arasındaki organik bağın ortadan kal
dırılması anlamına gelir. Birliklerin, özellikle, sınai işletmelerindeki verimsiz çalışma düzeninin ıs-N 

lahını amaçlar. Yoksa, gerek 53 üncü Hükümet gerekse aynı koalisyon çerçevesinde bizden sonra 
gelecek olan hükümetler, tarım kesimini desteklemeye devam edeceklerdir; ama, çiftçiyi doğrudan 
destekleyeceklerdir; öyle, birliklere militan falan alarak değil, doğrudan doğruya çiftçiye destek ve
rerek destekleyeceklerdir. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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Gümrük birliğiyle ilgili duyarlılığın Hükümet Programına yansımadığı iddiası doğru değildir. 
Bakın, Hükümet Programının 29 uncu sayfasında "gümrük birliğinin geliştirilmesi; yani, eksikle
rinin tamamlanması, varsa, yanlışlarının düzeltilmesi öngörülmüştür" denilmektedir. Daha açık na
sıl yazılabilir Sayın Baykal? Bu ifade Hükümet Programında olduğu zaman, bizim, gümrük birli
ğine ilişkin daha önce dile getirdiğimiz kaygıların, bu programda ifadesini bulmadığını nasıl söy
leyebilirsiniz? 

Sayın Baykal'm, dokunulmazlıkların kaldırılması konusundaki inisiyatifimize destek verme 
konusunda bu kürsüden bir defa daha dile getirdiği taahhüdünü de büyük memnunlukla karşıladım. 
En kısa zamanda, kendilerinin de desteğiyle bu konuyu gerçekleştirmeyi umuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümeti, uygulaması sırasında, istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. 
Bu Hükümetin, başarısı da başarısızlığı da netice itibariyle, Meclisinizin denetimine tabidir. Bizim 
icraatımızda, yanlış gördüğünüz, eksik gördüğünüz hususları, bu kürsüden dile getirmediğiniz za
man, zaten Meclis olarak, aslî görevinizi yapmamış olursunuz; ama, ülkenin menfaatına olan, al
ternatif gösteri lemeyen, alternatifi olmayan konularda, yani bir öneriniz olmadan, bizim yerimizde 
siz olduğunuz zaman, ne yapacağınızı millete açıkça söylemeden bizi engellerseniz, bunun sorum
luluğu da sizin üzerinizde olur. 

Biraz önce, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili olarak söylediğim husus bunun, tipik örneğidir. 
Açıkça söylüyorum: Erken emeklilikle yanlış yapılmıştır; sadece, erken emeklilikle değil, ondan 
önce de yanlış yapılmıştır. 1950'den beri Sosyal Sigortalar Kanunuyla ilgili uygulamada tam sekiz 
defa değişiklik yapılmıştır. Bunun bir tanesini 1986 yılında, Anavatan Partisi İktidarı döneminde 
biz yapmışız. Kurumun durumunu iyileştirici değişiklik yapmışız; emeklilik yaşını yükseltmişiz. 
Tedrici bir sistem içerisinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun, yükümlülüklerini yerine getirebilme
sine imkân sağlayacak bir düzenleme yapmışız; siyasî maliyetini de üstlenmişiz. Millete hoş gel
meyecek, ama, alternatifi olmayan, Sosyal Sigortalar Kurumunun ayakta kalması için elzem olan 
düzenlemeyi yapmışız 1986'da. 1992'de, şimdi bizi eleştiren Sayın Baykal'ın da içerisinde olduğu 
Hükümet, erken emekliliği getirmiş; bugün, buraya gelmişiz. Hükümet Programını sunarken söy
ledim, Hükümet Programının içerisinde de söyledim; geçmişteki yanlışlarla ilgili değiliz. Bugün al
dığımız sorumluluk, bundan sonra yanlışa meydan vermemektir, bundan sonra Türkiye'nin bugün
kü durumundan kurtulmasını sağlamaktır. Bu tür sorunlarla bir daha yaşamamasına imkân sağla
maktır. Sorumluluğumuzu böyle görüyoruz. Ortağımızla da bu anlayış içerisinde işbirliği yapaca
ğız. Yani, bizim aramızı açmaya çalışmaktan ülkeye sağlayacağınız hiçbir yarar yok; bunu size de 
söylüyorum... (RP sıralarından gülüşmeler; ANAP sıralarından alkışlar) Bizimle kavga etmekle ül
keye sağlayacağınız bir yarar da yok. Size düşen, bize yardımcı olmaktır... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yardımcı oluyoruz... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bu Hükümet, öyle ran
tiyeci (!) sınıfın Hükümeti filan değildir... 

ŞEVKİ YILMAZ (Rize) - Yalı Çetesinin... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bakın, bu Hükümet kimin hükümetidir; bu 
Hükümet, ortadireğin hükümetidir. Bu Hükümetin ortadireğin hükümeti olduğu da kendi progra
mında yazılıdır. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar; CHP sıralarından alkışlar[!|) Bu Hükümet, 
kendi emeğiyle geçinen işçilerin hükümetidir, esnafın hükümetidir, sanatkârların hükümetidir, çift
çinin hükümetidir, emeklinin hükümetidir, memurun hükümetidir ve bütün bu kesimlere, ortadire-
ğe yapacağımız en büyük iyilik, Hükümet olarak sağlayacağımız en büyük fayda, onları bir süre
den beri, bizim iktidarımızdan ve bizden önceki iktidarlar zamanından beri yaşadıkları o enflasyon 
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cenderesinden kurtarmaktın Yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70, yüzde 120, yüzde 150 enflasyonla or-
tadireği ayakta tutamayız. Enflasyonu aşağıya çekmek istiyorsak, ortadireğe bu iyiliği yapmak is
tiyorsak -Sayın Erbakan bana her görüşmemizde söylüyordu- aklın, ilmin emrini yapmak zorunda
yız; öyle mi Sayın Erbakan?.. ( 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) - Doğru. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - İnşallah... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - İşte ilim, SSK'nın bugünkü durumdan kur
tarılmasını emrediyor. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yoo... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Canım, alternatif bir öneriniz varsa getirir
siniz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) - Tabiî, tabiî... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Eğer hiç fedakârlık üstlenmeden, hiç feda
kârlık yapmadan SSK'yı düzeltmek mümkünse, biz, niye sizin önerinizi dikkate almayalım! 

KORKUT ÖZAL (İstanbul) - Aklın gereği. ' 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ama, ilim ve akıl', SSK'nın durumunun dü
zeltilmesi için, SSK'nın malî yapısının güçlendirilmesi için; yani, bugün çalışanların yarınki emek
lilik dönemlerinde mağduriyetlerinin önlenmesi için, bu Meclisin akılcı karar almasını emrediyor. 

Bu konudaki tasarılarımızı en kısa zamanda Meclise getireceğiz. O zaman, sizlerden, bu ko
nuda, yapıcı katkılarınızı bekleyeceğiz. 

Yine, bu Hükümetin en önemli misyonlarından birisi, devletin yeniden yapılanmasıdır. Dev
letin yeniden yapılanmasından vkastımız şudur: Türkiye, 1970'lerin sonundan itibaren, bir büyük 
ekonomik değişim yaşamaktadır; 24 Ocak kararlarıyla birlikte 1980'de başlayan, 1983' te Anava
tan İktidarıyla ilk defa kurumsallaşan, siyasî bir yapıya oturan, bizden sonra gelen iktidarların da 
devam ettirmek ihtiyacını duydukları bir ekonomik değişim söz konusudur. 

Ekonomideki bu değişim, Türkiye'nin devlet yapısında karşılığını bulmamıştır. Devlet yapı
sında, bu ekonomik değişime paralel yapısal değişikliklerin yapılması lazımdır. Bunların bir bölü
mü, bu Meclisteki partilerin tümü tarafından paylaşılan değişikliklerdir. Yönetimdeki yapı değişik
liğine, ben, bu Meclisteki hiçbir partinin karşı çıkacağına ihtimal vermiyorum. Bizim programımız
da getirdiğimiz değişiklik önerilerini, bazı hatiplerin söyledikleri gibi, yetersiz bulabilirsiniz, daha 
fazla değişiklik arzulayabilirsiniz; ama, unutmayın ki, geçtiğimiz yıllarda, bu yönetim reformu, hep 
bu kürsüde kaldı, hep lafta kaldı. 

Şimdi, biz, Doğru Yol Partisiyle birlikte, bu Koalisyon Hükümetiyle bu yönetim reformunu 
gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de, devleti, bugünkü aşın merkeziyetçi yapıdan kurtarmak 
istiyoruz, yetkiyi mahallî idarelere vermek istiyoruz; ona muadil, kaynakları da mahallî idarelere 
devretmeyi amaçlıyoruz. Bu değişiklikte, bize destek olacağınızı umuyorum. 

Yine, buradaki siyasî partilerin bir bölümünün -hiç olmazsa bir bölümünün- ama, umarım ki, 
hepsinin katıldığını sandığım bir başka önceliğimiz var: Kamu bankalarını özelleştirmek istiyoruz. 
Türkiye'de, kamu bankaları özelleştirilmeden, burada yakınılan o yolsuzlukların da önüne geçile
bileceğine inanmıyoruz. Devleti, tümüyle finans sektöründen çıkarmak istiyoruz. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 
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1994 yılı kasım ayında kabul edilen Özelleştirme Yasasına, iki sene içerisinde Ziraat Bankası 
ve Halk Bankası hariç, kamu bankalarının özelleştirilmesi hedefi konulmuştu. İşte, iki sene, sekiz 
ay sonra doluyor. Benim Hükümetimin de ömrü dokuzbuçuk aydır. Kanunun da amir hükmüne 
uyarak, bu senenin sonuna kadar, bu istisnalar dışında kalan kamu bankalarını özelleştirmek istiyo
ruz. Bu konuda da, çok kısa zamanda, huzurunuza bir projeyle, bir tasarıyla geleceğiz. Bu konuda 
da, sizden destek istiyoruz. 

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların özelleştirilmesini en süratli biçimde gerçekleştir
me kararındayız; ama, öyle, yakınmalara, peşkeş çekmelere filan meydan vermeyecek, en şeffaf, 
en açık sistemi kurarak, bütün milletin gözünün önünde gerçekleştirilecek uygulamalarla, devleti, 
artık bu ayak bağından kurtarmaya kararlıyız. Özelleştirme kapsamına,alınıp da, bugüne kadar 
özelleştirilemeyen altmış küsur kuruluşun mümkün olan en geniş bölümünü bu Hükümet dönemin
de, bizim Hükümetimiz döneminde Özelleştirmeyi amaçlıyoruz. 

Sabrınızı istismar ettiğimin farkındayım; ama, bu konuların hepsi, bu kürsüden dile getirildiği 
için, bu ölçüde de olsa, bunlara cevap vermeden geçemedim. 

Yüce Meclise, Hükümetimizin, bir defa daha, bu on aylık görev süresi içerisinde, hiçbir ayı
rım yapmadan -ne seçmen bazında ne siyasî partiler bazında hiçbir ayırım yapmadan- rjütün mille
timizin hizmetinde olduğumuzun bilinci içerisinde görev yapacağımızı, bir defa daha bu kürsüden 
dile getiriyorum. , " 

Bize yapacağınız her eleştirinin, bize yapacağınız her önerinin, bu kürsüden dile getirilecek 
her görüşün, milletimizin hizmetinde yüklendiğimiz bu görevde bize yol göstereceğini, bizim önü
müzü açacağını, bize yardımcı olacağını ifade ediyorum. 

Bu Hükümet, yapısı itibariyle, kuruluş biçimi itibariyle, bu Mecliste, belki, şimdiye kadarki 
bütün hükümetlerden daha fazla uyum içerisinde çalışmaya mecbur olan bir hükümettir; bu Mec
liste, en yakın diyalogu gerçekleştirmeyi amaçlayan, buna da mecbur olan bir hükümettir. Bu an
layışla göreve başlıyoruz. Halka hizmeti, hakka hizmet bilen bir anlayışla göreve başlıyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Yüce Meclisten de, bize, bu konuda destek olmasını bekliyoruz. He
nüz daha Hükümet Programı açıklanmadan önce, bize, Türkiye'yi bir hükümet bunalımından kur
tarmak için destek vaat eden bu Meclisin değerli mensuplarına, değerli partilerine bir defa daha 
şükranlarımı sunuyorum. 

Güvenoyunda, bize, olumlu veya olumsuz oy verecek olan bütün milletvekillerine şükranları
mı sunuyorum. Her zaman Yüce Meclisin hizmetinde olacağımızı, Hükümet Programımızda belir
tilen hedeflere ulaşmak için, hiç kimseden emir almadan, hiç kimsenin emrine girmeden, hiç kim
seye en ufak bir diyet borcumuz olmadan, sadece milletimizin emrinde görev yapacağımızı ifade 
ediyorum. Bu görevimizde, doğru işlerimizde, haklı işlerimizde,, hayırlı işlerimizde; önce Cenabı 
Allah'ın, daha sonra Meclisimizin ve bütün milletimizin bize yardımcı olacağına inanıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar, DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 

Sayın milletvekilleri, lütfen, yerlerinize oturur musunuz efendim. İşimiz bitmedi; daha iki ar
kadaşımız şahısları adına konuşacak. 
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VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/ . - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın, ileri sürmüş olduğu 

görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Sayın Baykal, bir müracaatınız var efendim. Önce bir mutabakata varmamız la
zım. İki itirazınız var. Birinci itiraz noktanızda, Sayın Başbakan, hükümet adına yaptığı konuşma
da, sosyal güvenlik kurumlarıyla ilgjli açıklamalarında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sa
yın Deniz Baykal'ın imzasını taşıyan bir tasarıdan söz etmiştir diyorsunuz. Böyle bir imzanın ol
madığını mı söylüyorsunuz? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Evet. 
BAŞKAN - İkincisi, zorunlu temel eğitimle ilgili açıklamada da, Sayın Baykal'ın bir tasarıda 

imzasının olduğunu belirtmiştir diyorsunuz. Benim takip edebildiğim kadarıyla, Sayın Başbakan, 
bu konuyu açıklarken, Yedinci Beş Yıllık Plandan bahsettiler. Burada da imzanızın olmadığını mı 
söylüyorsunuz efendim? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Evet. <• . 
BAŞKAN - Bu nedenle, 70 nci maddeye göre, yanlış beyanda bulunulduğu için söz talebiniz 

var. 
Yeni bir sataşmaya meydan vermeden, buyurun Sayın Baykal. (CHP sıralarından alkışlar) 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan, anlayışınıza yürekten teşekkür ediyorum. Ger

çekten de, önemli konuları tartıştığımız bu toplantıda, işi polemiğe dökmenin hiçbir anlamı yoktur; 
ama, buradaki konuşmalarımız, bulanık kalan noktaları aydınlığa kavuşturmamıza yardımcı olur
sa, bu, sadece bizim için değil, toplumumuz için de yararlı olur. Bu çerçeve içerisinde, tanıdığınız 
söz hakkını değerlendirmeye çalışacağım. 

BAŞKAN - Lütfen efendim... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Sosyal Sigortalar Kurumunda prim miktarını artıran bir tasa

rıda benim de imzamın bulunduğunu, Sayın Başbakan biraz önce burada ifade ettiler. Önce, böyle 
bir tasarı yoktur, sonra, böyle bir tasarıda benim imzam yoktur. Bu, bir yanlış anlaşılmadan kay
naklanmaktadır. Söz konusu olan konu, prim miktarlarının, yani, işçinin ödeyeceği prim miktarı
nın artırılmasına dönük değil, primlerin işveren tarafından ödenmemesi dolayısıyla ortaya çıkacak 
kaybın telafi edilmesini sağlamak amacıyla cezanın artırılmasına dönüktür. 

BAŞBAKAN A.MESUT YILMAZ(Rize) - Aynı şeyi söyledim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Yani, prim tahsilatını hızlandırmaya dönük bir tasarıdır; yok

sa, prim miktarının,artırılmasına, hele on kat artırılmasına imkân yoktur; çünkü, prim miktarlarını 
bir kat artırırsanız, -zaten, tüm sosyal harcamalar ücretin yüzde 50'sine yakın bir ağırlık taşımak
tadır- tümüyle ücretin gitmesi söz konusudur. Böyle birşey söz konusu değildir; bir. Bunda benim 
imzam yoktur; iki. (CHP sıralarından alkışlar) 

Yine, Sosyal Sigortalar Kurumunun sıkıntıya girmesine yol açan gelişmelerle ilgili olarak, sü-, 
relerin, emeklilik yaşının azaltılmasına dönük sorumluluğu, yine, bir tasarı altında imzayla bana 
yıkma girişiminde de büyük haksızlık vardır. Böyle bir tasarının altında da benim imzam yoktur. 
Eğer, Sayın Başbakan, öyle bir tasarının altında imza arıyorsa, Koalisyon ortağı Sayın Tansu Çil-. 
ler'i, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'i aramalıdır. O nedenle, Sayın Başbakanın, kimden 
şikâyet edeceğini doğru saptamasında yarar vardır. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı De
niz Baykal'ın, bu oluşumda kişisel bir sorumluluğunun ortaya konulması gayreti beyhudedir. Böy
le birşey kesinlikle söz konusu değildir. 
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METİN EMİROĞLU (Malatya) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı size bağlıydı. 

BAŞKAN-Bir dakika efendim... Bir dakika... Bitiriyorlar... 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) - Yine, Yedinci Beş Yıllık Plandaki bir ifadenin yorumuyla il
gili olarak da aramızda bir ihtilaf var. Onun altında da benim imzam yok -küçük bir ayrıntı; Sayın 
Başbakan, imzalara çok meraklı "hep senin imzanla..." diye söylüyor- böyle bir imza yok. 

Ama, imza konusunu bırakalım, konuya gelelim. Çok temel bir nokta ve bunun, bu oturumda 
aydınlatılmış olmasını çok Önemli sayıyorum. Temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasının anlamının 
ne olduğunu, şimdi, artık, açıkça görüyoruz. Temel eğitimin sekiz yıla çıkarılması, o sekiz yıllık 
dönemde, din eğitiminin yerleştirilip yerleştirilemeyeceği konusunun aydınlığa kavuşturulması 
önemlidir. Öyle anlıyorum ki, bu azınlık koalisyonu, temel eğitimi sekiz yıla çıkarırken, bunu, din 
eğitimini de aynen sürdürecek şekilde anlamaktadır. Bu, yeni bir anlayıştır... 

I ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Doğru. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - . . . ve bu anlayış, Planımıza aykırıdır. (CHP sıralarından alkış
lar) 

ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Planda yazıldığı şekilde... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Sayın Başbakan, bu anlayışı ortaya koyabilir, Koalisyon orta
ğıyla bu noktada anlayış birliği içerisine girebilir, bunu uygulamak isteyebilir; bunu, saygıyla kar
şılarım; ama, buna beş yıllık planı tanık göstermesi doğru değildir, haklı değildir. Sayın Mesut Yıl-
maz'ın biraz önce okuduğu ifadenin açılması niteliğinde, onun altındaki paragrafı aynen okuyo
rum: "Bu Plan döneminde, okulöncesi eğitim tedricen yaygınlaştırılacak, Avrupa Birliği ülkelerin
de asgarî norm olan dokuz yıllık zorunlu eğitim, bu aşamada, ülkemizin tüm bölgelerinde, eğitim 
birliği yasası çerçevesinde sekiz yıllık zorunlu temel eğitim olarak uygulanmaya geçilecek ve yük
seköğretime girişte yığılmaları önlemek için, ortaöğretimde -yani, bugünkü terminolojimizle lise
de- yeni bir yapılanmaya gidilecektir." Yani, Sayın Mesut Yılmaz, Yedinci Beş Yıllık Plana daya
narak değil, Koalisyonun içerisinde bulunduğu koşulları değerlendirerek, bu Hükümet Programın
da, Planın "eğitim birliği ilkesine dayalı olarak yapılması gerekir" diye düzenlediği sekiz yıllık eği
timi, din eğitimini de onun içerisine yerleştirecek şekilde değiştirmiş gözüküyor. Bunun aydınlığa 
kavuşturulmuş olmasını önemli sayıyorum; bir. 

Yine bu çerçevede, Sayın Yılmaz, bize "sizinle anlaşmamız mümkün değildir" dedi; niye de
di, bunu anlayamadım. Bizim din eğitiminin, halkın kendi rızasıyla devlet tarafından verilmesine 
de bir itirazımız yok; din kurumlarının yaygınlaştırılmasına da bir itirazımız yok. Bunu rağmen, Sa
yın Mesut Yılmaz böyle bir anlaşmazlık noktasının altını niye çizdi bilemiyorum. Belki, şuradan 
olabilir: Biz, dinin siyasette kullanılmasına şiddetle karışıyız. Dinî inançların, dinî itikatların ve di
nî tarikatların siyasette bir malzeme gibi kullanılması, bizim, hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz 
bir anlayıştır; bunu, dine de saygısızlık sayıyoruz, siyasete ve kendimize de saygısızlık sayıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, gümrük birliği konusunda... 

BAŞKAN - Efendim, konu anlaşıldı, lütfen efendim... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Peki, Sayin Başkan, bütün bunlara izin verdiğiniz için çok te

şekkür ediyorum, Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baykal. 

2. - Başbakan A. Mesut Yılmaz'in, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'in, ileri sürmüş olduğu 
görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Benim ifade ettiğim kanun tasarısı, Meclisin son 
oturumunda, Meclis gündemine gelmiştir. Geçen dönemde... (RP sıralarından "duyamıyoruz" ses
leri) 

BAŞKAN - Efendim "duyamıyoruz" diyorlar, isterseniz kürsüyü kullanabilirsiniz. (RP sırala
rından "duyuyoruz" sesleri) 

Siz söylediniz "duymuyoruz" diye, ben söylemedim ki... (ANAP sıralarından "Bravo Başkan" 
sesleri) 

Buyurun Sayın Başbakan. 

. BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Benim, bu kürsüde ifade ettiğim, Sayın Baykal'ın da imzasını havi olan kanun tasarısı, prime 
esas olan kazanç miktarını, asgarî ücretin beş katına çıkaran bir kanun tasarısıdır. Geçen yasama 
döneminde, Meclisin son oturumunda gündeme alınması için, hükümet tarafından tasarı olarak 
gönderilmiştir, gündeme girememiştir. Geçen yasama döneminin son oturumunda gelen kanun ta
sarısında, Sayın Baykal'ın, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak imzasının bulunmama
sı mümkün değildir. Belki, mümkün olan, Sayın Baykal'ın, imza ettiği böyle bir tasarının varlığı
nı hatırlamamasıdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) • 

Temel eğitimle ilgili olarak "din eğitimi verilmesine karşı olmadıklarını" ifade ettiler; "din 
eğitimi almak isteyen çocuklara, devletin, din eğitimi vermesine karşı olmadıklarını" ifade ettiler-
benim söylediğim şudur: Temel eğitimi; yani, zorunlu ilköğretimi, beş yıldan sekiz yıla çıkarmayı 
öngörüyoruz. Bu sekiz yıllık temel eğitim süresinin ilk beş yılında, her talebeye standart eğitim ve
rilecektir. Zorunlu eğitimin ikinci kademesi olan üç yilhk dönemde ise, daha sonra ortaöğretimde 
devam edecekleri dallar dikkate alınarak, meslekî eğitim alanında yönlendirmeye gidilecektir; bu, 
sanat dersleri olabilir, din dersleri olabilir, kültür dersleri olabilir vesaire olabilir. Buna, Sayın Bay
kal'ın niçin karşı çıktığını, tepki gösterdiğini de anlayabilmiş değilim. Yani, sekiz yıllık temel eği
tim gören bir çocuğun, 15 yaşma gelmiş bir çocuğun; üstelik, ileride, diyelim ki, imam hatip oku
luna gitmeyi veya meslek okuluna gitmeyi hedefleyen bir çocuğun, hiç din eğitimi almaması, siz
ce, savunulabilecek bir durum mudur, kabul edilebilir bir durum mudur? (ANAP sıralarından al
kışlar) Burada neyi tartışıyoruz, onu anlamıyorum. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)-Eğitiminbirliğini tartışıyoruz. 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Hacaloğlu... Lütfen... 

BAŞBAKAN A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Ben, bu konuyu, sadece, bu konuda izhar 
edilen endişeleri gidermek için söyledim. Burada bir art niyet yok. Burada, Türkiye'nin eğitim 
standardını yükseltmek istiyoruz. Devletin, beş yıllık temel eğitim yükümlülüğünü sekiz yıla çıkar
mak istiyoruz, sekiz yıla çıkarırken, bugünkü yapıyla bir uyum sağlayabilmek için, ilk beş yılda ay
nı eğitimi herkese vereceğiz, ikinci üç yıllık kademede de daha sonraki ortaöğretime paralel bir 
yönlendirme yapacağız. Bazı çocuk din dersleri alacak, bazısı' meslek dersleri alacak, bazısı sanat 
dersleri alacak. Bunda yadırganan hususun ne olduğunu hâlâ anlayabilmiş değilim. Ben, sırf, sizin 
endişenizi gidermek için bunu söyledim. Mevcut yapının aynen korunmayacağım, burada farklı bir 
sistemin öngörüldüğünü söyledim. Yaptığınız izahata göre de bu anlayışla ters düşmeniz için her
hangi bir sebep göremiyorum. Dolayısıyla, tepkinizi anlayabilmiş değilim. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
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VI. - HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 

].- Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülme
si (Devam) 

BAŞKAN -• Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış, Hükümet adına da Sayın Başbakan, ten
kitleri cevaplandırmıştır. 

Şimdi, program uyarınca iki sayın üyeye şahısları adına söz vereceğim. 

Bir açıklama yapmak durumundayım. 

Şahısları adına söz alan kişileri Yüce Meclise arz ederken 13 sayın arkadaşımın ismini oku
muştum. Dikkat buyurülursa, zabıtlara tekrar baktım "Şahısları adına söz talebi kaydı kapatılmış
tır" ifadesini Başkanlık kullanmamış. Bu nedenle, 14 üncü kişi olarak Sayın Muhsin Yazıcıoglu da 
şahsı adına söz istediler ve Sayın Muhsin Yazıcıoglu, Sayın Recep 'Kırış'la sıralarını değiştirdiler. 
Bu durumda, birinci sırada Sayın Kemalettin Göktaş'a, ikinci sırada Sayın Muhsin Yazıcıoglu 'na 
-eğer, salondalarsa-söz vereceğim. . 

Şahsı adına Sayın Kemalettin Göktaş; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Göktaş, süreniz 20 dakikadır. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Mesut 
Yılmaz başkanlığındaki Hükümetin Programıyla ilgili görüşlerimi arz etmek üzere şahsım adına 
söz almış bulunuyorum; Yüce Meclise ve bizleri televizyonları başında dinleyip izleyen aziz mil
letimize saygılar sunuyor ve bu Hükümete, milletimizin hayrına olan işlerde başarılar diliyorum. 

Sayın Başkan, hatırlanacağı üzere, Hükümet Programı üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek 
üzere ilk söz isteyen ben olmuştum. Zira, Hükümet Programı olarak okunan metni dinlediğim za
man, bu yeni Hükümetin; bir, rantiyecileri daha da zengin edeceğini; iki, köylü, işçi, memur, esnaf 
ve emekli, bütün halkımızı daha da ezeceğini; üç, güneydoğudaki zulmü daha da çok artıracağını; 
dört, zaten borç ve faizle iflas ettirilmiş olan devleti daha da perişan edeceğini; daha da perişan et
mekle beraber, faaliyetinin olmayacağını görmüş, bu gerçekleri açıklamak istemiştim. 

Ne var ki, söz sırası bana gelinceye kadar, çeşitli hatiplerin konuşmalarını dinledikten sonra, 
asıl, bu ana mevzuya geçmeden önce, iki önemli nokta üzerinde durmaya mecburum. Bunlardan 
biri, Sayın Baykal'ın sağ, sol, radikal gibi birtakım kelimeler kullanarak, temel eğitimin sekiz yıla 
çıkarılarak, demokratik bir ülkede, milletin büyük çoğunluğunun arzusuna rağmen, imam hatip li
selerinin orta kısımlarının kapatılmasını ileri süren görüşleridir. Bu konuyla ilgili olarak iki gerçe
ği dile getirmek istiyorum: 

1.-Dünyanın heryerinde meslekî öğretim, küçük yaşlarda başlamaktadır; hatta, spor okulla
rında, üç dört yaşlarında başlar; çünkü, meslekî öğretim, küçük yaştan itibaren, melekelerin geliş
mesine ihtiyaç duyulan bir öğretimdir; bu ilmî bir gerçek olduğu gibi, demokratik bir ülkede, gar
diyan devlet ilkesinin yürütülmesi de mümkün değildir. 

2.- Partilerin konumlarını tarif eden gerçek tasnif şudur: Refah Partisi, halkı, onun inancını ve 
tarihini temsil eden bir merkez partisidir. Her türlü ifrat ve tefriklerden uzaktır, orta yolu temsil et
mektedir; Türkiye'nin en büyük partisidir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu merkez
deki Refah Partisinin yanında, bir tarafında sağa sapma partileri vardır; diğer tarafında da sola sap
ma partileri vardır; gerçek budur. 

Üzerinde duracağım ikinci konu ise, bu yaptığımız müzakerelerin, Anayasaya, İçtüzüğe ve hu
kuka aykırı olduğu gerçeğidir. Bu hususu Yüce Meclisin bilgisine sunmak ve zabıtlara,geçirmek 

- 1 2 6 -



T.B.M.M. B : 2 1 10 .3 .1996 0 : 2 

için, Refah Partisi Grup Başkanvekili Şevket Kazan'ın, bugünkü müzakereler başlarken, Meclis 
Başkanlığına sunduğu, Meclis Başkanının, İçtüzüğe aykırı olarak, Meclisin bilgi sahibi olmasını 
engellediği önergeyi aynen okuyorum: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına" 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, zamanınızı bu önergeyle mi dolduracaksınız; bu konuyu hallettik... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, hatibin sözünü kesmeyin! 

BAŞKAN -Bi r dakika efendim, bir dakika... Hatiple konuşuyorum, ben müsaade edeceğim, 
merak buyurmayın Sayın Asiltürk, müsaade edeceğim. . 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, bu konuyu... . 
BAŞKAN-Bir dakika efendim... 
Hatibe bir soru sordum, eğer, zamanınızı bu önergeyle doldurur, sonra benden ek süre isteye

cekseniz; vermem, onu bilesiniz. 
Buyurun efendim, istediğiniz gibi önergenizi okuyun. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla)-Diğer hatiplere gösterdiğiniz anlayışı sizden... 
BAŞKAN - Hayır efendim, göstermeyeceğim, onu açıkça söylüyorum; çünkü, bu önerge me

selesini ben, biraz önce burada hallettim, zabıtlara geçirdim; ama, siz, ısrarla bu önergeyi okumak
ta devam edecekseniz, buyurun okuyun efendim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Siz, kendi isteğiniz doğrultusunda hallettiniz bunu 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Siz devam edin, buyurun okuyun. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 

Mart 1996 tarihli 20 nci Birleşiminde Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından okunan 53 üncü 
Hükümet Programında, Anayasa, İçtüzük hükümleriyle bu konudaki tüm teşriî teamüller ihlal edil
miştir. Şöyle ki; 

I- Hükümet Programı olarak takdim edilen metnin gerek hazırlanışında gerek okunuşunda 
Anayasaya aykırı hareket edilmiştir. Okunan metin, Anayasanın 112 nci maddesine aykırıdır. Ana
yasanın 112 nci maddesi; Bakanlar Kurulunu genel siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumlu tut
muştur. Birlikte sorumluluk esası, aynı zamanda bu siyasetin Bakanlar Kurulu üyelerince birlikte 
oluşturulması mecburiyetini de gerektirir. Oysa, okunan metinde bu mecburiyete riayet olunma
mıştır, zira; 

a) Bakanlar Kurulu Programı, Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylan
masından takriben 4 saat önce, saat 16.40'ta redakte edilmiş, listenin onaylanmasından 7 saat son
ra, saat 04.00'te Başbakanlık matbaasına verilmiş, aynı gün saat 09.00'da matbaadan alınarak da
ğıtılmıştır. 

b) Bakanlar Kurulu üyeleri bu süre içinde, bu Hükümet Programı için hiçbir yerde bir araya 
gelmemişler, herhangi bir toplantı yapmamışlardır. - . 

c) Bakanlar Kurulunda yer alan birçok bakanın basına ve Mecliste okunan Programın yazıl
masına en ufak bir dahli söz konusu olmadığı gibi, muhtevasından dahi haberleri yoktur. 

d) Keza, bu Programın hazırlanmasında görevli bakanlar, görevli oldukları bakanlıklara bağlı 
: ünitelerle ne temasta bulunmuşlar ne de görüşlerini almışlardır. Kaldı ki, bu program, bakanlar ta
rafından hazırlanmadığı için, Anayasanın öngördüğü manada bir bakanlar kurulu programı da de
ğildir. 

- 1 2 7 -



T.B.M.M. B : 2 1 1 0 . 3 1996 0 : 2 

Kimler tarafından hazırlandığı bilinmeyen, alelacele ve sümmettedarik düzenlenip, kürsüden 
okunan, hatta, baskısıyla, okunması arasında bile önemli değişikliğe uğrayan, bu derece gayri cid
dî bjr metnin, Hükümet Programı olarak Yüce Mecliste müzakeresi mümkün değildir. 

B.- Metnin okunuşunda Anayasanın 110 uncu maddesine aykırı davranılmıştır. 

Anayasanın 110 uncu maddesi; bakanlar kurulu programının, kuruluştan sonra en geç bir haf
ta içerisinde Genel Kurulda okunacağını, program üzerindeki müzakerelere programın okunmasın
dan iki tam gün geçtikten sonra başlanacağını, güvenoylamasınm ise, müzakerenin bitiminden bir 
tam gün geçtikten sonra yapılacağını öngörmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, 1963 yılından bugüne kadar okunan 25 hü
kümet programının hiçbirisinin okunuşu, bakanlar kurulu tezkeresinin Genel Kurulda okunduğu 
güne tesadüf etmemiştir. Okunan hükümet programlarından 10 tanesi bakanlar kurulu listesi okun
duktan sonra 7 nci günde, 5 tanesi 6 nci günde, 5 tanesi 5 inci günde, 3 tanesi 4 üncü günde, 1 ta
nesi 3 üncü günde, 1 tanesi 2 nci günde (Yıldırım Akbulut Hükümeti) okunmuştur. 

Anayasanın işbu 110 uncu maddesi iyi yorumlandığı zaman görülür ki, Anayasa, bir hükümet 
programının müzakeresinin sağlıklı olabilmesi için, okunmasından sonra iki gün* iyi düşünülerek 
oy kullanılabilmesi için bir gün ara verilmesini kabul ederken, programını hazırlaması için de hü
kümete yedi gün süre vermiştir. Bu süre ile de, herhalde, bakanların bir araya gelmesini, bakanlık
lara bağlı kuruluşlarla temas etmesini, kuruluşlardan, bilgi ve teklif almasını, tüm bu teklif ve te
mennileri, takip edeceği siyasî politikalarla Kurulda müzakere etmesini zorunlu görmüş olmalıdır, 
Nitekim* bugüne kadar kurulan tüm hükümetlerin, bu lazimeye riayet ettikleri açıkça görülmekte
dir. 

Oysa, bu Hükümet, bu gereğe, maalesef, uymamış, kurulda yer alan bakanların çoğunun, içe
risinde ne olduğunu dahi bilmediği bir metin, Başbakan tarafından kürsüden okunmuştur. 

İşte, Genel Kurulda, bu şartlar altında okunan ve Anayasanın bu maddesinin lafzına ve ruhu
na tam anlamıyla aykırı olan bu metin, hükümet programı olarak müzakere edilemez. 

II-Metnin okunması, İçtüzük hükümlerine aykırıdır. , • 

İçtüzüğün 104 üncü maddesi, bakanlar kurulu programının okunacağı gün için, Danışma Ku
rulunca, Genel Kurula bir özel gündem teklif olunacağını hükme bağlamıştır. 

Bu İçtüzük hükmünün uygulanabilmesi için, Danışma Kurulunun, bakanlar kurulu listesinin 
Genel Kurulunun bilgisine sunulmasından sonra toplantıya çağrılması, konunun görüşülmesi ve 
programın okunması hususunun, Danışma Kurulu kararıyla özel gündeme alınması gerekir. 

Oysa, programın okunduğu 7.3.1996 tarihli 20 inci Birleşimin tutanakları incelendiğinde açık
ça görülür ki, Bakanlar Kurulu listesinin okunması ile Hükümet Programının okunması aynı otu
rumda olmuş; bu arada, herhangi bir Danışma Kurulu toplantısı yapılmamıştır. 

Her ne kadar, 7.3.1996 tarihli Birleşimde, Bakanlar Kurulu listesinin Meclise sunulmasıyla, 
Sayın Başbakan tarafından Hükümet Programı diye okunan metnin okunması arasında, Meclise bir 
Danışma Kurulu kararı getirilmiş, oylanmış ve Genel Kurul tarafından da kabul edilmiş ise de, Da
nışma Kurulunun bu kararı incelendiğinde, bunun, sadece Hükümet Programının görüşülmesi ve 
güvenoyuna sunulması safahatıyla ilgili bir karar olduğu; ve fakat, İçtüzüğün 104 üncü maddesin
de, sarahaten belirtilen "bakanlar kurulu programının okunacağı gün için" özel bir gündem teklifi 
olmadığı açıkça görülür. Dolayısıyla, bakanlar kurulu programının okunabilmesi için, İçtüzüğün 
öngördüğü şart yerine getirilmemiştir. 
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Diğer yandan, 7.3.1996 tarihli basılı Genel Kurul gündeminin ikinci sırasında yer alan özel 
gündem maddesinde, Hükümet Programının okunması yoktur. 

Hal böyleyken, gündemin dördüncü sırasındaki "Oylaması yapılacak işler" safhasında, Danış
ma Kurulunun kararı oylandıktan sonra, ne tekrar gündemin ikinci maddesine geri dönülmesi ne de 
bu maddede esasen belirtilmemiş olan "hükümet programının okunması" konusu varmış gibi işle
me konabilir. 

Meclisin, usule uygun çalışabilmesi için, hükümet programının Meclise sunulacağı günün hü
kümet tarafından bildirilmesinden hemen sonra, Danışma Kurulu toplanarak, İçtüzüğün 104 üncü 
maddesine uygun olarak, bir özel gündem teklif etmesi; Genel Kurulda teklifin kabul edilmesi, 
Meclis gündeminin ikinci sırasında açıkça yer almasından sonra, hükümet programının görüşülme
si gerekir. 

111 - Bu metin, muhtevası itibariyle kurulan bu Hükümetin programı olamaz. 

Bir diğer husus da, kurulan bu Hükümetin programının kabulüne imkân bulunmamasıdır. Zi
ra, iki parti arasında imzalanan Koalisyon Protokolüne göre (Madde 6.) Başbakan Sayın Mesut Yıl-
maz'ın Başbakanlık görevi 31.12.1996'da sona erecektir. Bir diğer deyişle, bu Hükümet, 10 aylık 
bir Hükümettir; programının da, 10 aylık perspektif içerisinde yapılması öngörülen işler esas alına
rak düzenlenmesi icap eder. Oysa, okunan programının muhtevası incelendiğinde 10 aylık değil, 5 
senelik hedefler ve icraat planı ortaya konulmuştur. (2 milyon işsize iş, kamu borçları, elektrik ka
pasitesi, kara ve köy yolları gibi). 

Bu, gayrî ciddî bir davranıştır, böyle bir program, 10 aylık bir hükümet programı olarak mü
zakere edilemez. 

Yukarıdan beri açıklanan tüm bu sebeplerden dolayı, Anayasa ve İçtüzük hükümleri ve bu ko
nuyla ilgili tüm teamüller çiğnenerek 7 Mart 1996 tarihinde, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tara
fından 53 üncü Hükümet Programı diye okunan metnin; 

1.-Müzakere edilemeyeceğini, 
2.— Anayasanın öngördüğü şartlara uygun 10 aylık bir Hükümetin icraatını gösteren yeni prog

ram hazırlanması için metnin Hükümete iade edilmesini, 
3 . - Bakanlar Kurulu listesi okunmuş bulunduğundan, Danışma Kurulunun yeniden toplantıya 

çağrılarak, İçtüzüğün 104 üncü maddesi gereğince hükümet programının okunması için özel gün
dem tespitinden sonra müzakerenin usulüne uygun olarak yapılmasını, 

Bu maruzatımız, Yüksek Başkanlıkça yerine getirilmediği takdirde talebimiz, "Bir konuyu gö
rüşmeye yer olmadığı ve geri bırakma" mahiyetinde olduğudan, İçtüzüğün 64 üncü maddesine gö
re şahsıma usul hakkında konuşmak için söz verilmesini, yeni Hükümetin hukukî olabilmesi için 
ehemmiyetle arz ve talep ederim." (ANAP sıralarından "Kim diyor onu, kim?" sesleri) 

Bu önergede de açıkça görüldüğü gibi, burada yapılan müzakereler ve hükümet programı adı 
altında okunan metin ve bu metnin 07.03.1996 günü Mecliste okunması, Anayasaya, İçtüzüğe, hu
kuka tamamen aykırıdır. 

Yeni Hükümetin, böyle, Anayasaya, İçtüzüğe ve hukuka aykırı bir temele oturması, kendisi
nin bu hukukîliğini yok eder ve bundan sonraki bütün icraatını keenlemyekün, yani yok hükmün
de kılar. Bu minval üzere gidilmeye ısrar edilir ve şayet tesadüfen bu Hükümet salı günü Meclis
ten şeklen güvenoyu almış gibi gözükse dahi, bütün bu muameleleri, Anayasa Mahkemesi bozar. 

Çalışmaların, Anayasaya, İçtüzüğe ve hukuka aykırı olmaması için: 
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İ.- Sayın Meclis Başkanının, daha ilk günden başlattığı, İçtüzüğe aykırı davranışları terk et
mesi, 

2 - Bu program metninin Hükümete, iade edilmesi, Hükümetin, Anayasaya uygun şekilde 
programını hazırlayarak, Meclise sunması ve bu programın İçtüzüğe uygun olarak, Mecliste müza
keresi gereklidir. 

Bu çok önemli konulara temas ettikten sonra, şimdi, asıl konuya geliyorum. Başlangıçta da 
açıkladığım gibi, bu Hükümet rantiyecileri korumak, işçi, köylü, memur, esnaf, bütün halkı ezmek, 
borç ve faizle iflas ettirilmiş devleti de, daha çok batırmaktan başka bir şey yapmayacaktır. Çünkü, 
metinde, Hükümet Programının 11 inci sayfasının 2 nci paragrafında, aynen, şöyle deniliyor "fi-
nansal sektörün üzerindeki devlet tarafından konulmuş bulunan yüklerin asgarîye indirilmek üzere 
yeniden düzenlenmesi" Bu ne demektir? Bunun anlamı yani, bankaları, daha çok -zaten insanımı
zı sömüren, yüzlerce, yüzde 900 civarında kâr eden bankaları- kâr ettirmeyi amaçlayan bir uygula
madır. 

Şimdi, yine aynı şekilde, 12 nci sayfada özelleştirmeyle ilgili bir paragrafta "enerji, ulaştırma 
ve telekomünikasyon kuruluşlarının ve hizmetlerin özelleştirilmesine ilişkin yasal düzenlemeler, 
1996 yılının ilk yarısında çıkarılacaktır." deniliyor. Burada, Türkiye'nin kurtuluşu, özelleştirmeye 
-zaten Hükümetin ana gayesidir, esas amacıdır- bağlanıyor. Bu özelleştirme geçmiş dönemde ya
pıldığı gibi yapılacaksa ki, öyle yapılma ihtimali kuvvetle muhtemeldir; çünkü, bu Program, Çiller 
Hükümeti Programının aynısıdır, ona benziyor; o itibarla, bu Hükümetin ortağı da Çiller'dir, o 
özelleştirme dönemindeki karanlık işler, peşkeş çekmeler aynen devam edecektir... (RP sıraların
dan "Bravo" sesleri", alkışlar) Bu da rantiyecileri korumadır. Sayın Başbakan, "rantiyeciler" keli
mesinden herhalde biraz rahatsız oldu; çünkü, zannediyorum, kendisinin rantiyecilerle ilgili çok ar
kadaşı vardır, kendisini uyarmışlardır, bu "rantiyeci" kelimesi burada kullanılmasın diye. Şimdi, 
yine "Sayın Başbakan, bu rantiyecileri koruma hükümetidir" dedik; ama, yalı çetesinden hiç bah
setmedik. Çünkü, aynı zamanda bu Hükümet, yalı çetesinin de hükümetidir. (RP sıralarından alkış
lar) Bu Başbakan, Sayın Başbakan, bu Hükümete, bu Hükümetin ortağına, geçmiş dönemde, hep 
"yalı çetesi" diye hitap ediyordu; şimdi, bu yalı çetesine ortak oldu, kendileri de Başbakan oldu; 
hayırlı olsun diyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Yine, Sayın Başbakanin az önceki konuşmasında "geçmiş dönemin karanlık işlerini, geçmiş 
dönemin yolsuzluklarını araştırmayacağım" diye bir beyanı oldu. Sayın Başbakana soruyorum: 
Geçmiş dönemin yolsuzluklarını araştırmayacaksınız"; peki, bu dönemin yolsuzlukları ne olacak; 
geçmiş dönemde, yolsuzluk yapanların yanına kâr mı kalacak Sayın Başbakan?!. 

Yine, Sayın Başbakan Yılmaz, burada, ben size, 51 inci Hükümet Programıyla ilgili konuşma
nızdan bir paragrafı hatırlatmak istiyorum: O zamanki konuşmanızın tutanağı ben de var; o zaman, 
Gümrük Birliğiyle ilgili olarak aynen şöyle diyordunuz: "Bu yapılan anlaşma, Batının menfaatına 
uygun anlaşmadır." Peki; madem Batinin menfaatine uygun anlaşmadır; yeni Hükümet Programı
nızda, neden "Gümrük Birliğiyle olan ilişkileri geliştireceğiz" diyorsunuz da "menfaatimize uygun 
düzelteceğiz" diye, söylemiyorsunuz Sayın Başbakan? (RP sıralarından alkışlar) 

Yine, dikkatimi çekti; bağımsızlıkla, egemenlikle ilgili bir konuşmasında, burada Sayın Baş
bakanın söylediklerini, ben şahsen talihsizlik olarak değerlendiriyorum; çünkü, burada Meclisimiz 
üzerinde "Egemenlik, Kayıtsız Şartsız Milletindir" yazıyor; o zaman, Sayın Başbakanın dediğine 
göre, "egemenlik, kayıtlı şartlı milletindir" cümlesi şeklinde düzeltilmesi lazım. (RP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN - Ona kimsenin gücü yetmez Sayın Göktaş. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Sayın Başbakanın buradaki konuşmasına göre değer
lendiriyorum. 

BAŞKAN - Kimsenin gücü yetmez ona... Lütfen düzeltin, maksadınızı aşmayın!.. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Onu, Sayın Başbakanın... 

BAŞKAN - "Egemenlik, Kayıtsız Şartsız Milletindir." Bu, Meclisin tepesine kazınmıştır; bu
nu değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez; ne sizin ne de bir başkasının. (ANAP, DSP ve CHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Dikkatli olun lütfen!.. (RP sıralarından gürültüler) 

AHMET DERİN (Kütahya) - Konuşmacının sözünü kesemezsiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - İstediğiniz kadar itiraz edin; hiç önemli değil. 

Devam edin lütfen; 1 dakikanız kaldı; 1 dakika sonnt sözünüzü keseceğim. (RP sıralarından 
gürültüler) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında Sayın 
Başkan da, Sayın Yılmaz'ın konuşmasından rahatsız olduğu için, benim konuşmama böyle cevap 
verdi. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - O, sizin hüsnükuruntunuz. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Ben ona inanıyorum; sen yerinden onun için rahatsız 
oldun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - O, sizin hüsnükuruntunuz. 

Devam edin. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu Hükümet, işçiyi, ücretli kesi
mi, tarımda çalışanları, üreticiyi ezen bir Hükümettir. Tarımda üretim alanlarını kısıtlama amacını 
gütmesi, IMF politikasıdır ve yanlıştır. 

Burada konuşacak çok şey var; fakat, vakit çok dar. Yalnız, bölgemle ilgili bir-iki konuya de
ğinmek istiyorum. 

Sayın Başbakan, Trabzon meydanında, belediye önünde, Trabzonluya, Trabzon'un büyükşe-
hir olması sözünü verdiniz mi? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, süreniz bitti efendim, buyurun. (RP sıralarından gürültüler) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakika daha verin. 

BAŞKAN - Hayır efendim, vermeyeceğimi söyledim. (RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bu ne biçim tavır yahu!.. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Göktaş... -
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Şimdiye kadar, herkese, cümlesini bitirmesi için süre 

verdiniz. 

BAŞKAN - Siz buyurun efendim. (RP sıralarından gürültüler) 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Siz o makama yakışmıyorsunuz! Sizi protesto ediyo-. 

rum... 
BAŞKAN - İyi, tamam... Siz buyurun efendim. 
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OĞUZHANASİLTÜRK (Malatya)-Göktaş, inme, inme... 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, buyurun efendim. (RP sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler; 
bir grup RP milletvekilinin kürsü önünde toplanması) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Siz o makama yakışmıyorsunuz!.. 
BAŞKAN - Hayır efendim, buyurun... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, diğer hatiplere verdiğiniz ek süreyi vermek 
zorundasınız. 

BAŞKAN - Efendim?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Diğer hatiplere verdiğiniz beş-on dakikalık, hatta Sayın 
Başbakana verdiğiniz 10 dakikalık süreyi... 

BAŞKAN - Anlamıyorum ki... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Eşit davranmak zorundasınız. 

BAŞKAN - Grup Başkanvekilini dinleyeceğim; ama, hepiniz konuştuğunuz zaman anlıyamı-
yorum. Grup Başkanvekili itirazını yapar; siz oturun, buyurun... Siz oturun efendim... (RP sırala
rından ve kürsü önünde toplanan bir grup RP milletvekilinden "Tarafsız ol", "Saygılı ol" sesleri, 
gürültüler) İstediğiniz kadar bağırın, bir şeyi değiştiremezsiniz. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Diğer hatiplere... 

BAŞKAN - Sayın Şener, sizi dinleyeceğim; ama, lütfen oturun. (RP sıralarından "saygılı 
olun" sesleri) Arkadaşlarınızı lütfen oturtun, sizi dinleyeceğim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, hatiplerin kürsüde konuşma süreleri bellidir. 

BAŞKAN-Evet, 20 dakika efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Ancak, Meclisi idare eden Başkan, oturumlarda belli bir to

lerans göstermektedir; siz de, bugün, oturumun başlangıcından itibaren bütün hatiplere bu toleran
sı gösterdiniz; zaman zaman 5 dakika, hatta yarım saate kadar uzanan eksüreler tanıdınız. 

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Refah Partisine de tanındı. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Şimdi kürsüde bulunan hatibe, diğer üyelere verdiğiniz bu 
eksüreyi vermemeniz, burada tarafsız davranmadığınızı gösterir. Bu da, Sayın Başkana, size, yakı
şacak bir tavır değildir. Onun için, cksüre vermenizi diliyor ve bekliyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener; bakın, ben size izah edeyim efendim. Lütfen, siz 
de yerinize buyurun efendim, ayakta yorulmayın. 

Sayın Ecevit'e 5 dakika eksüre verdim, sizin Grubunuza 7 dakika eksüre verdim, ANAP Gru
bu 6 dakika erken bitirdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 7 dakika eksüre verdim, Doğru Yol 
Grubu da zamanında bitirdi. (RP sıralarından "Başbakana?.. Başbakana?.." sesleri) 

Söyleyeceğim, söyleyeceğim... Sayın Başbakana da 15 dakika eksüre verdim. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - 2 5 dakika verdiniz. • 
OSMAN YUMAKOĞULLARI (İstanbul) - Daha fazla süre verdiniz; eşit davranmak zorun

dasınız. 
BAŞKAN -Neye itiraz ediyorsunuz, söylüyorum... (RP sıralarından "Başbakana 25 dakika 

müsaade ettiniz" sesleri) Bir dakika, ben söylüyorum... 
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Sayın Başbakanın 15 dakikasının üzerine, kendi Grubunun kullanmadığı 5 dakikayı da ilave 
ettim. Gayet adil davrandım. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, grup ayrı/hükümet ayrıdır. 

BAŞKAN - Şimdi, biz, oturumun başında, Sayın Şevket Kazan'la, Sayın Şevket Kazan'ın 
verdiği önergeyle ilgili, karşılıklı bir konuşma yaptık ve onu -beğenirsiniz beğenmezsiniz- bir ka
rara bağladık. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, ona ben saygı duyarım. 

Şimdi, Sayın Göktaş, tekrar "o önergeyi, ben burada okuyacağım" diye ısrar etti; okuyabilir. 
(RP sıralarında "okuyabilir" sesleri) Efendim okuyabilir, zaten itiraz etmedim; ama, Sayın Gök-
taş'a dedim ki: Bakın, o önergeyle ilgili görüşmeyi yaptık... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Hakkınız var mı?.. Haksız davranıyorsunuz. 

BAŞKAN-Bir dakika efendim... Bir dakika... . 
...bir karar verdik; vaktinizi ziyan etmeyin, 20 dakika olunca keserim. Zabıtlara geçti... (RP sı

ralarından "Öyle şey olur mu?!" sesleri) 

Aynen söylediğim şey budur ve Sayın Göktaş'a, ben, bunu, konuşmasının içerisinde söyledim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Hakkınız yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hakkım var efendim... Evet, hakkım var... 

Bakın, ben Sayın Şener'le şimdi yine konuşacağım; 
NECMETTİN DEDE (Muş) - Sayın Başkan, ihtiyacımız var size; kendinizi yormayın. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim, ben kendimi yormam, merak etmeyin. 

Sayın Göktaş, ısrarla o önergeyi okumaya devam etti; saygı duydum. Okudu, zabıtlara geçir
di, hiçbir itirazım yok; ama, süresini onunla doldurdu; ben de, kendisinden rica ettim, sürenizi bu
nunla doldurmayın diye. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Cezalandıramazsınız, cezayla tehdit ede
mezsiniz. 

BAŞKAN - Şimdi... Bir dakika efendim, bir dakika... Bitmedi henüz... Henüz bitmedi, henüz 
bitmedi beyefendi... Lütfen beni dinleyin... 

Sayın Göktaş, programla ilgili konuşmalarının hepsini bitirdi "şimdi de yerel sorunlara geçi
yorum" dedi. İşte o noktada kestim. Halbuki, programla ilgili iki cümlem daha var deseydi, yine 
müsaade edecektim. Bakınız, ne kadar adil davrandım, ne kadar dikkatli davrandım. Şimdi, buna 
niye itiraz ediyorsunuz ki!.. (RP sıralarından gürültüler) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - İtirazımız şu... • 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Tehdit edemezsiniz... Cezalandıramazsı

nız... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - İtirazımız şu Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Şener. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Biraz önce yapmış olduğunuz konuşmalarda yanlışlar Var: 

Bir; bir partinin grubu ayrı şeydir hükümet ayrı şeydir. Bir grubun eksik konuşmasını, hükü
metin süresine ilave edemezsiniz. Bu yaklaşım fevkalade yanlıştır. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Edemezsin... 
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BAŞKAN - İçtüzüğümüzde böyle bir kaide yok. (RP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Var tabiî... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Evet yok... 

BAŞKAN - Ben söylüyorum efendim size, böyle bir kaide yok. "Eder" veya "edemez" diye 
bir kaide yok. , 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Bu birincisi, Sayin Başkan. 

İkincisi: Bütün hatiplere tanıdığnız eksüreyi, Sayın Kemalettin Göktaş'a, konuşmasının muh
tevasından dolayı vermemeniz yanlıştır. Bir hatibin konuşmasının muhtevası ayrı şeydir (RP sıra
larından "Adalet ayrı şeydir" sesleri) eksüre hakkı, konuşma süresi ayrı şeydir. Mahallî sorunlar de
diğiniz şey Hükümet Programıyla doğrudan ilgilidir.Sayın hatip "mahallî sorunlarıma geliyorum " 
derken, aynı zamanda Hükümet Programı üzerinde konuşuyor. 

BAŞKAN - Hepsi zabıtlara geçti Sayın Şener. Ben kararımda ısrar ediyorum. (RP sıraların
dan "Biz de ısrar ediyoruz" sesleri, sıralara vurmalar) 

Bir dakika... Efendim oturun... Hemen heyecanlanmayın... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Saym Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, Jütfen benim söyleyeceğimi bir dinleyin efendim. . 

Sayın Göktaş... 

Lütfen oturur musunuz... Oturursanız konuşacağım. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Söz vereceksiniz... 

BAŞKAN - Sayın Derin, sana hiç söz vermedim. , 

Sayın Göktaş, Hükümet Programı ile ilgili iki üç cümleniz daha varsa söz vereceğim. (RP sı
ralarından "Hayır; 5 dakika" sesleri, gürültüler) 

HASAN HÜSEYİN CEYLAN (Ankara) - 5 dakika söz vereceksiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika efendim... Bir dakika... 

Sayın Ceylan, siz grup başkanvekili misiniz!.. Lütfen... Siz yerinize oturun efendim. (RP sıra
larından "Sözlerini tamamlasın" sesleri) 

Bakın, ben, Sayın Grup Başkanvekiliyle anlaşıyorum; itirazlarımın ne noktada olduğunu da 
söylüyorum. 

Sayın Göktaş, şimdi, söyleyeceğiniz iki üç cümle Hükümet Programıyla mı ilgili? 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Evet Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, aslında, Sayın Başkanın bu tutu

munu kınıyorum. 
BAŞKAN - Ee, yine aynı noktaya geliyoruz. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Evet, aynı noktaya geliyoruz. 

BAŞKAN - Yine aynı noktaya geliyoruz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hayır canım... İki cümle... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Tahammül etmeniz lazım. 
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Tarım alanlarının desteklenmeyeceği, desteğin tarımdan kaldırılacağı ve aynı zamanda, ekim 
alanlarının kısıtlanacağı yazılıyor programda; bu, programla ilgili. 

BAŞKAN - Evet evet, programla ilgili; doğru; devam edin. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Burada yazıyor Sayın Başkan; herhalde okumadınız; 
zaten, sümmettedarik hazırlanmış bir program. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Sayın Göktaş, programı siz mi hazırladınız!.. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Sayın Başbakan, bu da, sizin, okumadan, görmeden 
programa girmiş yazınız;'sigorta emeklileriyle ilgili olduğu gibi; 

Burada, Hükümet Programında, tarım alanlarının kısıtlanması, ekim alanlarının kısıtlanması 
ve desteklemenin kaldırılması yanlıştır. Birçok Avrupa ülkesinde, üretici desteklenmiştir, çiftçi 
desteklenmiştir. Bunun anlamı nedir; fındığın, çayın ekim alanlarının kısıtlanması, fındık ve çay 
üreticisinin mağdur edilmesidir. Buna gerekçe olarak, maliyetin fazlalığı ve ihracatının yapılama
dığı söyleniyor; iddia, gerekçe bu; ama, esası böyle değildir. Mazotu pahalandıran sizlersiniz, trak
törü pahalandıran sizlersiniz, gübreyi pahalandıran sizlersiniz, faturayı çiftçiye çıkarıyorsunuz. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bizim suçumuz var mı; biz, o zaman hükümette yoktuk. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Yanlışınızı çiftçiye ödetemezsiniz;'bu, doğrudan doğ
ruya yanlıştır. 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, lütfen, bitirelim artık efendim. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Yine, aynı şekilde "işçinin, ücretli kesimin maaşları

nı, bütçe imkânlarına göre ayarlayacağız" diyor Sayın Başbakan. 

Bu da yanlıştır arkadaşlarım; bütçe imkânlarına göre ayarlanmaması gerekir. Türkiye'deki 
ekonomik sisteme göre, yani, aftan enflasyona göre, ücretli kesimin maaşlarının ayarlanması lazım. 
Eğer, bütçe imkânlarına göre, zaten iflas etmiş olan bütçeye göre ücretli kesimin maaşları ayarla
nırsa, bu, sosyal barışı bozar. 

Sayın Başkan, izninize sığınarak, Başbakanın, Trabzon meydanında "Trabzonu büyükşehir 
yapacağım" diye sözü vardı; bunu, burada, kendisine tekrar hatırlatmak istiyorum; çünkü, Trab
zon'un büyükşehir yapılmasıyla ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığına verdim, sizin desteğini
zi bekliyorum; Trabzon'u da, bu şekilde büyükşehir yapalım. 

BAŞKAN-Tamam, mesaj ulaştı efendim... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Mesaj yerine ulaştı Sayın Göktaş; buyurun... 

Bütün sıkıntınız bu muydu efendim?!. 

OSMAN YUMAKOĞULLARI (İstanbul) - Sayın Başkan, lütfen, tarafsız davranın. 

BAŞKAN - Efendim?.. 

OSMAN YUMAKOĞULLARI (İstanbul)-Tarafsız davranın lütfen. 

BAŞKAN - Siz, yeni geldiniz; benim tarafsızlığımı, bu geçen süreler içerisinde görürsünüz, 
merak etmeyin. Çok alkışlar aldım ben sizin Grubunuzdan; daha, çok alkışlar alırım, merak etme
yin. (RP sıralarından alkışlar) Bak, bak, görüyor musun!.. Çok alkışlar aldım o Gruptan, yine alı
rım; merak etmeyin, siz hiç telaş buyurmayın efendim. 
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OSMAN YUMAKOĞULLARI (İstanbul) - Bu sözünüzü... 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, size söz vereceğim; ama, iki üç cümleyi zabıtlara geçirmem la
zım; bir dakikanızı rica ediyorum efendim. 

Sayın Göktaş, konuşmasında bir cümle kullandı; zabıtlara yanlış geçmemesi açısından, Sayın 
Başbakana da sormak istiyorum. 

Sayın Göktaş, şöyle söyledi: "Burada yolsuzlukları araştırmayacağız, dediniz" dedi; yanlış mı 
anladım Sayın Göktaş?.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yanlış anladınız... 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Göktaş'a sordum. Sayın Asiltürk, siz, Göktaş değilsiniz; bir 
dakika efendim. ( 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sizin dinlemeniz farklı... 

BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun Sayın Asiltürk... Lütfen... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - "Geçmişteki yolsuzlukları karıştırmayacağız, araştır

mayacağız" anlamında bir söz söylediler. 

BAŞKAN-Demek ki, doğru anlamışım. 

Şimdi, Sayın Başbakan, şöyle bir cümle kullandınız; efendim, size doğrulatmak istiyorum, za
bıtlara yanlış geçmemesi açısından; çünkü, ilerde, bu Mecliste çok münakaşa edilecek bu. "Kayda 
dayanan, evraka dayanan her iddia ve yolsuzluğu burada araştıracağız" diye bir cümle kullandınız; 
doğru mu efendim?.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Zabıtta var zaten Sayın Başkan...; 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. Bunu doğrulatmak istedim. 
Demek ki, bir yanlış anlama bende değil, orada. 
Şimdi, Sayın Göktaş, konuşmasında, sayın milletvekilleri, yine, oturumun başında benim izah 

ettiğim, Değerli Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan Beyefendinin dilekçesiyle ilgili itirazları 
burada okuyarak yinelediler. Bir kere daha zapta geçmesi açısından söylüyorum; iki noktadan iti
raz geliyor, esasında dört noktada itiraz; onları zabıtlara geçirdim, cevaplarını da verdim de, Sayın 
Göktaş, o sırada, herhalde burada değildi, dinlemediler; olabilir. Diyor ki, Sayın Göktaş "okunma" 
lafı yok. Nerede? Danışma Kurulu önerisinde. Yani, o Danışma Kurulu önerisinde sizin Grubunu
zun imzası var; bir. Sayın Başbakan buradan, kalkmış beyanda bulunmuş "şimdi okuyacağım" di
yor. Okuyacağım dedikten sonra, bir daha "okunma" lafı konulur mu! Konulmaz. 

İkincisi, eğer bunun usulsüz olduğunu iddia ediyorsanız, niye Danışma Kurulu önerisine imza 
koydunuz?!. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, yanlış anlatıyorsunuz. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Müsaade buyurun,... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Yanlış anlatıyorsunuz... 
BAŞKAN - Efendim müsaade buyurun... Yanlış anlatmayacağım; doğrusunu anlatacağım 

şimdi. Bir dakika oturun... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - İçtüzüğün... 
BAŞKAN - Sayın Şener, bir dakika oturun efendim... Lütfen... 
Biz, bu Danışma Kurulu toplantısını iki gün önce istişarî mahiyette yaptık. Neden? Çünkü, 

Meclis Başkanı olarak, takip ettiğim kadarıyla, Hükümetin listesinin, çarşamba gecesi Cumhurbaş-
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kanına arz edileceği ve Cumhurbaşkanınca eğer tasdik edilirse, perşembe sabahı Meclise gönderi
leceği yolunda idi. Bunu bütün kamuoyu biliyor; kamuoyu önünde cereyan etti. Perşembe sabahı 
yeni bir Danışma Kurulu toplantısı yapmaya fırsat bulamayabiliriz diye düşündüm. O nedenle, sa
yın grup başkanvekillerini, istişarî mahiyette ve bir Danışma Kurulu hüviyetinde toplantıya davet 
ettim. O Danışma Kurulu toplantısında bütün sayın başkanvekiHerine bunu izah ettim. Önce, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan iştirak ettiler, sonra, meşguliyetleri vardı, Sayın 
Şener iştirak ettiler, devam ettiler ve kendileri haklı olarak "henüz, protokol parti gruplarında mü
zakere edilmedi, parti gruplarından ne karar çıkacağı bilinmiyor. Müsaade ederseniz, biz şimdi, 
böyle bir Danışma Kurulu önerisine imza koymayalım" dediler. Saygıyla karşıladım, hiç itiraz et
medim; ama, bir şart söyledim: Eğer, her şey normal yürürlüğünde devam ederse ve perşembe sa
bahı hükümet listesi, okunmak üzere Meclise gelirse, bu Danışma Kurulu önerisini elden dolaştı-
rabilir miyiz, dedim; "hiçbir mahzuru yok" dediler. İşte, Danışma Kurulu önerisi böyle alındı; bu
nu da zabıtlara geçiriyorum. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, müsaade edin, bitmedi ki... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Burada beni ilgilendiren... 

BAŞKAN -r İlgilendirmiyor efendim. Ben, olan olayı söyledim. Bunun dışında bir olay var 
mı? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Var... 

BAŞKAN - Nedir?.. Nedir bunun dışındaki?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Danışma Kurulu toplantısında ben vardım, muhatabınız 
bendim. 

BAŞKAN - Evet... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Fakat anlattığınız olay öyle değil;.. 

BAŞKAN - Nasıl? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sizin önerdiğiniz Danışma Kurulu önerisiyle, bizim, şu an 

iddia ettiğimiz Danışma Kurulu önerisi ayrı olay. O imzaladığımız Danışma Kurulu önerisinde şu 
var: Hükümet Programının Mecliste okunmasından iki tam gün geçtikten sonra müzakere edilece
ği, bir tam gün geçtikten sonra da oylanacağıdır. 

Dikkat ederseniz, imzamın bulunduğu Danışma Kurulu önerisinde, Hükümet Programının mü
zakeresiyle ve oylanmasıyla ilgili, soyut, sadece Anayasa hükmü vardır; gün belirtilmeksizin... 

BAŞKAN - Tabiî, gün belirtilmeyecek... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Benim imzamı attığım Danışma Kuruju önerisi budur. 

BAŞKAN-Tabiî, gün belirtilmeyecek... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Şimdi iddia ettiğimiz metin o değil, Danışma Kurulu öneri

si o değil... İçtüzüğün 104 üncü maddesine baktığımız zaman, orada deniliyor ki, "Hükümet prog
ramının okunacağı gün için..." programın müzakeresi ve oylaması için değil... 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Başbakan burada beyanda bulundu... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Beyan ayrı... 

BAŞKAN - "Okuyacağım" dedi. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Efendim, müsaade buyurun, anlatayım. 
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BAŞKAN -Buyurun... Müsaade sizin; buyurun... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - 104 üncü madde müzakereden ve oylamadan bahsetmiyor. 

BAŞKAN - Okunmadan bahsediyor. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - "Hükümet Programının okunacağı gün için, Danışma Kuru
lu, Genel Kurula özel bir gündem teklifinde bulunur" diyor. İşte, biz, Danışma Kurulunda, bunu 
ifade eden bir karar almadık. Böyle bir Danışma Kurulu önerisi altında da hiçbir siyasî parti gru
bunun, grup başkanvekilinin imzası yoktur; benim de yoktur. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Anlaşıldı. Buyurun efendim. 

Ama, biz orada bugün böyle konuştuk. İşte, diğer siyasî partiler de burada; eğer, yanlışsam, o 
siyasî partiler de lütfen itiraz etsinler; Sayın grup başkanvekilleri de burada, işte Nevzat Bey de ora
da, herkes orada... 

HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Aynen böyle konuştuk... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)-Aynen sizin söylediğiniz gibi... 

BAŞKAN - Peki, efendim. 

Sayın Şener, bu müzakereyi kapatıyorum; bitti efendim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sıvaş) - İmzaladığımız metin bellidir Sayın Başkan. Usulsüz bir mü
zakere yapılmıştır. k ı 

BAŞKAN -Tamam efendim. Ben, itirazınızı kayıtlara geçirdim; ama, bakın, sizden başka di
ğer grup başkanvekillerini de şahit tuttum. Onların imzası sizin söylediğiniz şekliyle değil, benim 
söylediğim şekliyle alındı. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Metni getirin okuyalım. 

BAŞKAN - Sayın Şener... Lütfen... 

Artı, eğer, bu, Anayasaya, İçtüzüğe aykırı ise niye bugün müzakerelere iştirak ettiniz de görüş 
belirttiniz?!. (DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunları sadece zapta geçirmek için yaptım. Başkanlığın tutumu, Anayasaya, İçtüzüğe tama
men uygundur; bir kere daha arz ediyorum. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sizin kendi görüşünüz. 

BAŞKAN - Buyurun, Sayın Yazıcıoğlu. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 24 Ara

lık seçimlerinden çıkalı ikibuçuk ay oldu. Pazarlıklar, görüşmeler, turlar derken, nihayet, Türkiye 
Cumhuriyeti bir hükümete kavuşmuş bulunmaktadır. Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut 
Yılmaz başkanlığında kurulan 53 üncü Hükümetin Programı okunmuştur ve bu program üzerinde 
söz almış bulunuyorum. Programın, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum ve konuşmama başlama
dan evvel, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Programa önyargısız ve objektif olarak bakmak ve değerlendirmek istiyorum; ama, üzülerek 
ifade edeyim ki, programı yeterli bulmuyorum. Ülkenin sayısız, çetrefilli sorunlarına karşı, prob
lemlerin.katmer katmer olduğu, kördüğüm haline geldiği bir ortamda, en azından bu problemlerin 
açık ve ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını beklerdik; yuvarlak ifadelerle geçiştirilen meseleler 
karşısında, hiç değilse çözüm yollarının ortaya konulmasını bekler ve buna göre programı değer
lendirmek isterdik. 
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Bu program, meseleleri net biçimde ortaya koymaktan da, bunlara çözüm yolları göstermek
ten de uzak görünmektedir. Hani, Türkiye'yi bilmeyen, tanımayan birileri okusa "vallahi Türki
ye'nin işleri tıkırında" bile diyebilir bu yazılanlar karşısında. 

Rakam yok arkadaşlar... Bu programda, hiçbir şekilde rakamlara yer verilmemiş. Yıllardır si
yasetin içerisinde, son beş yıldır da Parlamentodan bir arkadaşınız olarak, rakamlardan bu kadar 
özenle kaçınılarak yazılmış bir programı ilk defa görmekteyim. Ülkenin iki sene sonra, üç sene son
ra, beş sene sonra varacağı ekonomik hedeflerin neler olacağını, bu programda okuyarak bulamı
yoruz. Anlaşılan, bu programın müelliflerinin rakamlarla arası pek hoş değil. (RP sıralarından al
kışlar) 

Burada, denilebilir ki; bundan önceki hükümetlerin programlarında rakamlar vardı da ne oldu; 
haklısınız; ama, yola çıkarken bir hedef tayin edersiniz, bu hedefe varamasanız bile, bu hedefleri 
yakalama gayreti içerisinde olursunuz. Hani, o, karınca misali "varamasak da yolunda ölürüz" di
yebilirsiniz; bunu bile diyemiyorsunuz; çünkü, bu Hükümetle bir yerlere gitmenin zorlukları da or
tadadır. Bunu hepimiz bilmekteyiz; ancak, bunu, yüksek sesle ifade etmenin zorluklarını da gördü
ğümüz için, belki de o görev bir noktada bize düşmektedir. 

Bu konuşmanın, suskunluk içerisinde bulunan ve belki izahta güçlük çeken arkadaşlarımıza, 
bir noktada tercüman olma doğrultusunda bir konuşma olarak değerlendirilmesini rica etmekteyim. 

Programı, eleştirmekten daha çok, objektif bir şekilde değerlendirmekten yanayım. 
Değerli arkadaşlarım, Hükümet, özelleştirmeyi kısa bir vade içinde gerçekleştirmeyi öngörü

yor. Başarılı olmalarını temenni ediyorum; ama, ben, bu kürsüden bir teklifte bulunmayı görev sa
yıyorum. Özelleştirmeyi yaparken, en azından bir süre için -örneğin, bir,yıllığına- kamu harcama
larının eğitim, sağlık ve adalet hizmetleri dışında kalan kısmının dondurulmasını ya da asgarî sevi
yeye çekilmesini tavsiye ediyorum. Kamu harcamalarının savurgan boyutlara geldiği ve birkaç is
tisna dışında, özel sektörün dahi kamudan beslendiği bir ülkede, kamu harcamalarının, çok zarurî 
ve hayatî alanlar dışında, bir yıllığına dondurulmasının, kamunun borçlanma ihtiyacının azaltılma
sının sayısız faydaları olacağına inanıyorum. Bu yapıldığı takdirde, birkısım insanların canı acıya-
caktır; ama, onlardan daha fazla, hak etmeden kamudan beslenen kesimlerin canı acıyacağı için, pi
yasalara bir nizam getirilmesinin de mümkün olabileceğine inanıyorum. . 

Değerli arkadaşlarım, Programın madde madde eleştirilmesini gereksiz gördüğümü baştan 
söyledim; ama, kimi maddelerine değinmeden de geçemeyeceğim. 

Programın "Kentleşme" altbaşlığını taşıyan bölümünde aynen şu ifade yer almaktadır: "Kırsal 
kesimden metropollere hızlı bir kentleşme hareketi mevcuttur." Evet, ifade aynen böyledir. Bana 
göre, özensizce yazılmış bu ibarenin Türkçesi şöyle olmalıydı: Kırsal kesimden kentlere yönelen 
göç, kentlerin dokusunu bozmakta, başıbozuk ve çarpık bir altyapılaşmaya yol açmaktadır; fakat, 
programı hazırlayan arkadaşlarımızın gözünde, kırsal kesimden metropollere yönelen göç, hızlı bir 
kentleşmeye yol açmaktaymış; bunun adına kentleşme değil, olsa olsa düzensiz gecekondulaşma, 
gettolaşma, köyleşme denir arkadaşları. Onun için, bu noktaya gelindiği yerde, kırsal kesimden bü
yük şehirlere olan göçün önlenmesini, yerinde alınacak tedbirlerle, ne şekilde yapacağımızın önse
zilerini bize vermeleri gerekirdi. Bunu engellemenin yolu, göçü yerinde durdurmaktır. İstanbul'un, 
Ankara'nın, İzmir'in problemi, doğumuzdaki, güneydoğumuzdaki göçü önlemekten geçmektedir. 

Bu program, dinamikten de yoksundur. Sanki, hiç yaşanmamış bir zaman kesiti içerisinde olan 
bir Türkiye öngörülmektedir. 

Bu program yazıldığı günlerde, ülkenin dört bir yanında öğrenci hareketleri cereyan etmiştir. 
Öğrenciler, harç parasını çok bularak sokaklara dökülmüşlerdir. Yazılan bu programa yükseköğre-
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nim harçlarıyla ilgili bir madde, hiç değilse bir ibare olarak konulamaz mıydı diye düşünüyorum. 
Bu ülkenin gençleri, günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Onları anlıyor muyuz?.. Bir küçük 
fedakârlık yapamaz mıyız; sigaraya 5 bin lira zam yapıp öğrencilerin harçlarını aşağıya çekemez 
miyiz? Ama, bu konuda bir deyinmede bulunulmamış olmasını bir eksiklik olarak görüyorum. Öğ
rencilerin bu problemlerini haklı bir problem olarak görüyorum; ama, öğrencinin bu problemini di
le getirmek için sokağa dökülmesini, üniversiteyi harap etmesini, anarşi ve terör yoluyla bu hakkı 
istemesini de haklı bulmuyorum. Burada, öğrencinin taleplerine duyarlı olmalıyız; ama, öğrenci de 
taleplerini daha demokratik yollarla ifade etmelidir diye düşünüyorum. 

SSK ve Bağ-Kur'la ilgili maddelerde de aynı eksiklikler söz konusu. Modern sosyal devlet, 
içinden çıkamıyorum diye, sıkıntıya düşen kurumları ortadan kaldırmaz; onları ya revize eder ya 
da ikame mekanizmalarını bulunca ortadan kaldırır. 

SSK ve Bağ-Kur'un içine düştüğü sıkıntının kaynağı bellidir. Birincisi, bu kuruluşların sağlık 
departmanlarının giderleri yüklüdür ve sistemi zorlamaktadır; ikincisi de, prim tavanı yüksektir. İş
verenler prim ödememeye, kaçak işçi çalıştırmaya zorlanıyorlar; o yüzden, sistem çalışmıyor. Bu
rada yapılacak olan, sistemi kökünden söküp çöplüğe atmak değildir. Primleri aşağıya çekersiniz, 
hastane ve sağlık hizmetlerini özelleştirirsiniz; ama, sistemin, yaşlılık aylığıyla ilgili fonksiyonunu 
devam ettirirsiniz. Sosyal devlet, yaşlılarından üç beş kuruş parayı esirgeyemez. Kaynak ararsanız, 
bulursunuz; içkiye, lüks tüketim mallarına üç beş bin lira zam yaparsınız, yaşlılar güvence içerisin
de yaşayabilir; ama, bunların nafile sözler olduğunu biliyorum; çünkü, bizim emeklimiz, yatağın
da değil maaş kuyruğunda Ölmeye alışmıştır. Bunlara, geçmiş hükümetler seyirci kaldı; milletin, 
sabah ezanlarında ucuz ekmek kuyruğuna girmesine, çöplüklerden kırıntı toplamasına, geçmiş hü
kümetler seyirci kaldılar. Bü yüzden, bu meselenin de duyarsızlıkla karşılanmasını uygun bulmam. 
Yeni Hükümetten, bu konuda duyarlılık beklemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 1991 ile 1995 arası dönemde, halkın yaşayışı, çok küçük bir azınlık dı
şında, değişmedi; hatta, geriye gitti. Bu dönemin kimi sorumluları, bugün, yine, ülkenin dümenini 
ellerinde tutmaktadırlar. Fazlası var; bu dönemin, bürokrasideki başarısız sorumluları da, maalesef, 
yönetimde bulunmaktadır. Bu partinin, Azınlık Hükümetinin DYP kanadının bakanları, bu partinin 
geçmiş dönemdeki ekonomi politikalarının uygulayıcılarıdır. 

Hükümet Programı iyi incelendiğinde, birkaç ay önce, bu bürokratlarca hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerinde, daha şimdiden, ciddî revizyonlara gidileceği anlaşılmak
tadır; örneğin, 1996 yılı büyüme hedefinin aşağıya çekilmesi gibi... Yani, o bürokratlar, bürokrat
ken Türkiye'ye başka hedefler tayin ediyorlar, bakan olunca bu hedefleri görmezden geliyorlar. 
Tam bir bozgun duygusudur bu. . 

Programın, enerjiyle ilgili altbaşlığında, enerji sorununun çözümüne dair tatmin edici bir stra
teji görememekteyiz. Bugün, ülkede, az da olsa, gizli bir elektrik kesintisi uygulanmaktadır; 1997 
yılında, büyük ihtimalle, açık bir elektrik kesintisi yaşanacaktır. Geçtiğimiz yıllarda kamunun ge
rekli yatırımları yapmaması, özel sektörün kamunun bıraktığı bu boşluğu doldurması için ise mev
cut yasal yapının yetersiz olması, bizi bu noktaya getirmiştir. Hükümet Programında, bu problemin 
çözümü için ciddî bir düşüncenin olmadığı görülmektedir. 

Enerji, ülkenin kalkınmasını ve diğer sektörlerdeki gelişmeleri belirleyen bir faktördür ve 
Azınlık Hükümetinin, bu konuya daha duyarlı yaklaşmasını beklemek de hakkımızdır. Programda
ki, nükleer santrallarla ilgili değinmelerin sözde kalmamasını ve somut adımlar atılmasını özellik
le beklemekteyiz. 
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Değerli milletvekilleri, Hükümetin kuruluş tarzı, yani dönüşümlü sistem ve bunun getireceği 
kabine değişiklikleri, siyasî ve ekonomik istikrar açısından da bürokrasinin sağlıklı ve aksamadan 
işlemesi açısından da fevkalade sakıncalı diye düşünüyoruz. Çaresiz olarak başvurulmuş olduğu 
ifade edilse de, bunun getireceği zorluklara değinmeyi de bir görev sayıyorum. "1+2+1+ diğer" 
derken, her dönüşüm döneminde, işler durabilecek, bürokrasi beklentiye girecek, siyasî ve iktisadî 
hayatta bir boşluk doğabilecektir. / 

Tabiî ki, hükümet değişikliklerinin getirebileceği beklentiler dolayısıyla, bürokraside de, bü
rokratın kararlı adımlar atmakta zorluklar yaşayacağı bir gerçektir. Bunu, devlet ve millet hayatı
mız için ciddî bir endişe olarak, burada ifade etmek istiyorum. 

Bu Hükümetin en önemli iddialarından birisi, reform. Hükümet, reformları, bu Hükümet şek
liyle nasıl gerçekleştirecektir, doğrusu merak içerisindeyim. Elbette, bu Hükümetin ortaya koyaca
ğı reformlarla ilgili her konunun, Hükümetten daha ziyade, Meclisin sorumluluğu altında olduğu
nun da bilinci içerisindeyiz; ama, zorluklarını görüyoruz. Örneğin, dış politika konusunda ANAP, 
DYP ve DSP nasıl bir ortak payda bulacaklar... 

DYP-CHP Koalisyonu tarafından, dış politikanın temeli haline getirilen "ya olacak, ya olacak" 
şeklinde ve üstelik en kötü pazarlık şartlarında imzalanan Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 
Gümrük Birliği Antlaşması, o günden bu güne, hem belirsizliğini hem de verilen tavizler itibariy
le tehlikelerini sürdürmektedir. 

Gerek, Kıbrıs konusunda ortaya çıkan durum ve Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliğine alın
masının Avrupa Parlamentosunda kabulü gerekse bu kadar hayatî kararların Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ya da referandum yoluyla halka sorulmaması, bu kötü gidişin başka bir boyutunu oluş
turmaktadır. Türkiye'nin, söz ve oy hakkının olmadığı Avrupa Birliğinin karar organlarında alınan 
kararlara karşı nasıl bir güvencesinin bulunduğu sorusunun cevabı da henüz verilememiştir. 

Kardak krizi örneğinde yaşandığı gibi, Avrupa Birliği, gümrük birliğiyle, Türkiye'den kopar
dığı avantajlardan, ziyadesiyle memnundur ve Doğru Yol Partisinin iddia ettiği gibi, tam üyelik ko
nusunda, gündeminde bir madde yer almamaktadır. 

Gümrük Birliği-Kıbrıs ilişkileri konusunda bizim ciddî çekincelerimiz vardır. Bu hususun da 
takipçisi olacağımızı burada ifade etmek istiyorum; biraz evvel Sayın Başbakanın bazı açıklamala
rı dolayısıyla, bu konuyu, takip noktasında eleştirmeyi de yeterli görüyorum. 

Gümrük birliği yanında, Türkiye'nin, ne yazık ki ilgisiz bıraktığı Karadeniz Ekonomik İşbir
liğinden ve diğer dış politika konularından, sadece laf olsun kabilinden söz edilmektedir. Yine, dış 
politikanın hangi ellere, hangi gerekçeyle teslim edildiğinin cevabını da kamuoyu merakla bekle
mektedir. 

Kabinenin Dışişleri Bakanı olarak koltuğa oturtulan Sayın Emre Gönensay hakkında, daha dü
ne kadar, Anavatan Partisine yakınlığıyla bilinen bir özel televizyon kanalında, dosyalar halinde 
sunulan iddialar ne çabuk unutulmuştur. (BBP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HASAN HÜSEYİN CEYLAN (Ankara) - Devam ediyor. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - Mart 1995'te, Çiller'in özel davetlisi olarak Amerika 
Birleşik Devletlerine giden ve o sıralarda gündemin birinci maddesi olan, Kuzey Irak'la ilgili ola
rak yaptığı Çekiç Güç çerçevesinde çözüm Önerileri, Dışişleri ve Genelkurmayın "Bunlar, Sayın 
Emre Gönensay'ın kişisel görüşleridir" açıklamasına muhatap olan bu sayın siyasîmizin, yine pet
rol boru hattı konusunda temasta bulunduğu ve hangi odağın uzantısı olduğu bizce malum. Bay 
Tamras ile yaptığı görüşmelerin mahiyeti halen bilinmemektedir. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 
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Günlerce ekranlara yansıyan, Gönensay ile Tamras arasındaki temasların her bir karanlık noktası 
üzerinde sayısız soru işaretleri varken, dış politikanın, bu zatı muhtereme emanet edilmesi, hem 
ANAP'taki hem de DYP'deki sağduyulu arkadaşlarımızı üzmüştür diye düşünüyorum. (RP sırala
rından alkışlar) Bu noktadaki endişelerimizi ifadeyi, sorumluluğumuzun gereği sayıyorum. 

Bu yapıyla, Kuzey Irak'ta ve Batı Trakya'daki soydaşlarımızın meselelerine nasıl bir çözüm 
bulacağını da merak ediyorum ve bu konudaki endişelerimi ifade etmeyi millî bir görev olarak sa
yıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biz, bu Hükümetin istikrar içinde devam edebilmesinin, ekonomide, terör
le mücadelede, dış politikada, istediğimiz başarıları elde etmesinin elbette zorluklarını görüyoruz. 
Kalben mutmain olmadan, fikren tam güvenmeden, kalkıp da, nasıl "güveniyoruz" diyelim; çünkü, 
henüz, netlik kazanmayan, cevaplandırılması gereken onlarca sorular vardır. Bu Hükümetin, asga
rî ücret konusunda nasıl bir tutum izleyeceğini i Çekiç Güç'ün varlığını sona erdirmeye gücünün ye
tip yetmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Yolsuzlukların üzerine gidilebileceğinden... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Gideceğiz... Gideceğiz... 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - Bu kabinede yer alan çok değerli bakanlarımızı bir gü

ven unsuru olarak görüyoruz; ama, ortağı olan Hükümetle ilgili, güveni bozmamak endişesinin, 
yolsuzluklar üzerine gitmenin bir engeli haline gelmemesini özellikle burada temenni ediyorum. 
(BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Engel olmaz, merak etme... 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - İşte, bu endişelerimizle, topyekûn bir güven vermek
teki çekincemi, sizin de anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum. , '' . 

Mecburî eğitimi sekiz yıla çıkarma vaadini arkasında, İmam-hatip okullarının orta kısmının 
kaldıramayacağı konusunda bir teminatı şu ana kadar göremedik; ama, Sayın Baykal'ın, özellikle, 
imam-hatip okulları konusundaki rahatsızlığını da anlayamıyorum... Bu ülkenin inançlarından, in
sanlarımızın dinî değerlerinden ve duygularından kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur. 
İmam-hatip okulları, bu ülkenin inanç ve değerleriyle beraber, çağdaş medeniyeti yakalama ufkuy
la gençlerimizi yetiştirmektedir. Dolayısıyla, bundan da kimse rahatsız olmamalı. (BBP ve RP sı
ralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, buyurun tamamlayın efendim. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - Evet, kusura bakmayın. . 

BAŞKAN - Estağfurullah efendim. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) -...Sekiz yıla çıkarılmasına biz karşı değiliz; ama, 
imam-hatip okullarının orta kısmının işlediği fonksiyonun mutlaka devam ettirilmesinden yanayız. 

Gümrük birliği ve Kıbrıs meşesinin nasıl bir çözüme kavuşturulacağı konusunda birtakım iyi 
niyetleri görüyoruz. Türbanlı kızlarımızın üzerindeki baskıya son verileceği konusunda niyetli olup 
olmadıklarını, burada kararlılıkla ifade etmemişlerdir; bu konuyu da bir çekince olarak görüyorum. 
Bunları bilmediğimiz için, içinde yer almadığımız bir Hükümetin sorumluluğunu da taşıyamayaca
ğımız ortadadır. ' 

Biz, Büyük Birlik Partililer olarak, bugüne kadar, önyargısız, sağduyulu bir yaklaşım içerisin
de olduk, siyasî tutumumuzun en önemli belirleyeni ülke çıkarları oldu. Bu yüzden, programda va
at edilen; ama, gerçekten yapılması gereken bazı işlerin yapılıp yapılamayacağını görmek ve İkti-
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darı denemek için, İktidarın sorumluluğuna ortak olmamak için; ancak, bir hükümet krizini de is
temediğimiz için; dört yıldan bu yana "solun dışında bir hükümet kurulsun, biz.de katkıda buluna
lım" dediğimiz için; Sayın Yılmaz'ın önderliğinde kabinede yer alan değerli bakanlarımıza fırsat 
vermek için* kendi görüşlerimizi korumak, eleştiri hakkımızı saklı tutmak için çekinser oy verece
ğiz. 

Bunun anlamı şöyledir: Buyurun, hayırlı işler yaparsanız yanınızdayız; değilse karşınızdayız. 
Ülke için getireceğiniz her türlü hayırlı işte yanınızda olacağız; ama, yanlışlıklara da ortak olma
yacağız. 

Hükümet Programında, devletin yeniden yapılandırılması; kamu bankalarının özelleştirilmesi; 
olağanüstü halin tedricen kaldırılması; terörle etkin mücadele verilirken, masum halkla teröristin 
birbirine karıştırılmaması; tasarruf tedbirlerine ağırlık verilmesi; işsizliğin azaltılması; yurtdışında
ki vatandaşların problemleriyle yakından ilgilenilmesi; Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerin daha da 
iyileştirilmesi; vâkıfların, vakıf üniversite ve hastanelerinin teşvik edilmesi; memur, işçi, emekli, 
çiftçi, esnaf ve sanatkârlardan oluştuğu1 ifade edilen ortadireğin ekonomik ve sosyal bakımdan du
rumunun iyileştirilmesi; fikir, inanç ve vicdan hürriyetlerinin tam ve kâmil anlamda uygulanır ha
le gelebilmesi gibi temenni ve hedeflere yürekten katılıyorum; bunların gerçekleştirilmesi için, üze
rimize düşen katkıya da hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, her türlü cepheleşmenin karşısında olmalıyız. Uzun za
mandır, ülkemizde, Kürt-Türk, Alevî-Sünnî gibi yapay ayrılıklar körüklenmektedir. Son zamanlar
da, buna bir de, laik-antilaik cepheleşme dahil edilmiş ve bu durum, bazı çevrelerce sürekli körük-
lenmiştir; halen de buna devam edilmektedir. Bunu, son derece tehlikeli buluyoruz. Bu cepheleş
melere son verilmesi, millî birlik ve beraberliğimizin gerçekten korunması hususunda, bütün siya
sî partilerimize görev düşmektedir. 

Yine, Parlamento olarak hassasiyet göstermemiz gereken bir mesele de, Parlamento üzerine, 
antidemokratik ve yasal olmayan bir gölgenin düşürülmemesidir. (BBP sıralarından alkışlar) De
mokrasiyi, bütün kurum ve kurallarıyla içimize sindirmeli ve sandıktan çıkan sonuçlara saygı gös
termeliyiz. Burada, sandıktan çıkana, kendi inançlarımıza uygun değildir diye saygı göstermeyen
ler, aynı zamanda, demokrasiye de inanmayanlardır. Bu ülkede, millî iradenin tam olarak yansıma
sını, yerleşmesini, demokrasinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesini istiyorsak, bu ülkede, demok
ratik yoldan iktidara gelmek isteyen herkesi meşru saymak mecburiyetimiz vardır ve bu noktada, 
Parlamento üstünde hiçbir gölgeye de yer vermememiz gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, biz, her şeye iyi niyetlerle yaklaşmak istiyoruz. Ne herşeye kötü diyen 
bir muhalefet anlayışı ne de herşeyi tozpembe gösteren bir iktidar analayışının yanında yer alama
yız. Onun için, hayırlı ve doğru olan işlere fırsat vermek ve onun yanında yer almak; ama, ülke ya
rarına olmayan her konunun da, kararlı bir şekilde karşısında durmak bizim siyasetimiz olacaktır. 

Bu anlayış içerisinde, yeni cumhuriyet Hükümetinin programının hayırlara vesile olmasını dili
yorum, bu duygularla hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (BBP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 

VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
3. - Dışişleri Bakanı Emre Gönensay 'in, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu 'nun şahsına sa

taşması nedeniyle konuşması 
DIŞİŞLERİ BAKANI EMRE GÖNENSAY (Antalya) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz 

istiyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Gönensay, içtüzüğün 70 nci maddesine göre buyurun efendim. 

, DIŞİŞLERİ BAKANI EMRE GÖNENSAY (Antalya) - Sayın Başkan, teşekkür ederim, sataş
madan dolayı söz almış bulunuyorum. 

Çeşitli gazeteler ve televizyon kanallarındaki, hiçbir zaman kesin, ne olduğu, ne denilmek is
tendiği belli olmayan yuvarlak laflara ve spekülâsyonlara, birçok vesileyle, basın yoluyla cevap 

, vermiştim. 

Şimdi, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun, yine, aynı spekülatif yuvarlak laflarla birtakım suçlama
ları bu kürsüye getirmiş olmasından büyük üzüntü duydum. Keşke, daha kesin, belgeye dayanan 
somut suçlamaları getirseydi, cevap yermek daha kolay olurdu. 

Şunları söylemek istiyorum: Üç tane suçlama tespit edebildim. Bunlardan bir tanesi, Türki
ye'nin petrol boru hatları politikası; Gürcistan'dan, bir boru hattı yapılarak, erken petrolün akıtıl
ması meselesi... 

Burada çok kısa olarak şunu söyleyebilirim: Bu hat ile ilgili girişimlerimizi ve bu hat konu
sunda Petrol Konsorsiyumunun aldığı kararı, bütün dünya basını, istisnasız bütün dünya basını -" 
Rusya basını, Yunanistan basını dahil olmak üzere- Türkiye'.nin büyük bir başarısı olarak göster
mişlerdir. Buna hiçbir şey ilave etmek istemiyorum. Petrol boru hatları koordinatörü olarak bu işin 
içerisindeydim. Neticeyi, bütün dünya basını, Türkiye'nin büyük bir başarısı olarak alkışladı. Bu 
konuda sadece bunu ifade ediyorum. 

İSMAİL YILMAZ (İzmir) - Rusya, bizim başarımızdan memnun olmaz... 

DIŞİŞLERİ BAKANI EMRE GÖNENSAY (Devamla) - Rusya'nın dahi, bu meseleyi, Türki
ye'nin başarısı olarak ilân etmesi, Rusya içerisindeki mücadeleye yol açtı. Rusya da, oradaki basın 
da, kendi hükümetini eleştiriyor, "Bunu nasıl yaptın da, Türkiye bu hattı gerçekleştirdi" diye. 

Diğer meseleye geliyorum: Tamras'la ilgili görüşmeler, Türkiye'nin bu meseleyle ilgili bütün 
kurumlarının katıldığı bir toplantıda yapılmıştır. Bu zat, Türkiye'ye, Bakü-Ceyhan petrol boru hat
tını yapacağı, Türkiye'den herhangi bir finansman istemeyeceği, bir garanti de istemeyeceği tekli
fiyle gelmiştir. Böyle bir teklifi... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)-Kırmızı bültenle aranıyor. 

HASAN HÜSEYİN CEYLAN (Ankara)-Aranıyor... Aranıyor... 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, lütfen... Sayın Ceylan, lütfen... 

DIŞİŞLERİ BAKANI EMRE GÖNENSAY (Devamla) - Bize böyle bir bilgi gelmemiştir; 
böyle bir bilginin olduğu bugüne kadar da teyit edilmemiştir; bu, basının spekülasyonudur. 

Binaenaleyh, biz, Türkiye için, Türkiye'nin menfaatına olan, böyle gözüken bir meselede, 
devletin bütün kuruluşları olarak bu adamı dinlemek mecburiyetindeydik. Dinledik, dinledikten 
sonra, bu meselenin ciddiyetinin olmadığı ve bu kişinin, bunu yapma imkânı da olmadığını gördü
ğümüz için, Sayın Başbakana bu konuda rapor verdik; Devlet Planlama Teşkilatına da, aynı konu
da görüşümüzü bildirdik ve bu kişinin, bu şirketin ciddî, güvenilir ve bu petrol boru hatlarını inşa 
edebilecek kapasitesi olmadığı konusundaki raporumuzu sunduk; mesele bundan ibarettir. 

Üçüncü mesele, Amerika Birleşik Devletlerinde, Çekiç Güç'le ilgili görüşmelerdir. Bu konu
da basına aksedenlerin, gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur. Basında hep bir teyp bandı
nın varlığından bahsedilmiştir; ama, o teyp bandının bugüne kadar neden yayınlanmadığını anla
yamadım. Eğer yayınlansaydı meselenin şu olduğu anlaşılırdı: Ben, o zaman, Sayın Başbakan Çil-
ler'in talimatıyla Amerika'ya gittim, önün talimatı çerçevesinde görüşmeler yaptım, Dışişlerinde 
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yapılan brifinglerden sonra bu görüşmeleri yaptım ve bu görüşmelerin amacı da, bugün, şimdi yap
mak istediğimiz gibi, yani, Çekiç Güç'ü, Türkiye'nin daha lehine olan bir duruma getirmek ve Tür
kiye'nin kontrolüne almak girişimiydi. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ne gerek var!.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI EMRE GÖNENSAY (Devamla)- Bunun dışında herhangi bir şeyi bu
rada söylemek istemiyorum. Bu, tamamen, basında saptırılmış bir meseledir. 

Sözlerime son vermeden şunu da söylemek istiyorum: Dış politika, Türkiye'nin, en geniş uz
laşma içerisinde götürülmesi gereken bir konusudur. Türkiye'nin dış politikasının, bugüne kadar, 
dünya çapında bir başarı elde etmesinin de, aslında, temel anahtarı, her zaman bu uzlaşma içerisin
de, bu konsensüs içerisinde bu politikayı götürmüş olmasıdır. 

Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği yersiz ve gereksiz suçlamaları, sizler Refah Partisi 
olarak oradan alkışladınız. Ben, size şunu söylemek istiyorum: Türk dış politikasının oluşturulma
sında sizlere de geleceğim, danışacağım, sizlerin de görüşlerinizi alacağım; ama, bu, hiçbir zaman, 
Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü laik ve Atatürkçü düzeninden taviz vermeyi gerektiren bir uzlaş
ma olmayacaktır. (RP sıralarından "ne alakası var" sesleri, gürültüler) 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, affedersiniz... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim, ben sözümü bitireyim de... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Şimdi ben söz isteyeceğim, vermeyeceksiniz,.. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen buyurun... Bir sataşma oldu, sataşma üzerine söz alındı, arkada

şımız burada ifade etti. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sataşarak bitirdi... , • ' ' • • . 

BAŞKAN - Sataşmadı kimseye... Oturun efendim... Lütfen oturun... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sataşır mı [!] 
VI. - HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 

/ . - Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülme
si (Devam) 

BAŞKAN - Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Güvenoylamasının, Anayasanın 110 ve İçtüzüğün 105 inci maddeleri gereğince, görüşmelerin 
bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerekmektedir. Buna göre, güvenoylaması 12 
Mart 1996 Şali günü yapılacaktır. 

Alınan karar gereğince, Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu 
hakkında güvenoylaması yapmak için, 12 Mart 1996 Salı günü saat 11.00'de toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.50 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, memur emeklisi ile dul ve yetimlerine yapılan zamma 

ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/185) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

16.1.1996, Ankara 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında ara

cılığınızı saygı ile dilerim. 
, - Mahmut Işık 

Sivas 
Memur emeklisi ile dul ve yetimlerinden ek göstergesi 2200 ve daha yukarı olanlarına 1 Ocak 

1996 tarihinden geçerli olmak üzere belli bir maaş artışı sağlanmıştır. Geçim sıkıntısının had bir 
safhaya ulaştığı bu dönemde böyle bir uygulamanın teşekkür ve minnetle karşılandığı tabiidir. 

Ne var ki, uzun bir süreden beri kamu çalışanlarının neredeyse tümü ve onların dul ve yetim
leri süregelen enflasyon canavarının pençesinde büyük sıkıntılar ve ızdıraplar çekmektedir. 

O bakımdan : 
1. Memur emekli, dul ve yetimlerin ek göstergesi 2200'ün altında olanlarına bu artış neden 

verilmemiştir? 
2. Memur emekli, dul ve yetimlerinin tümünü kapsayacak şekilde bir artış yapılması gerek

mez iniydi? 
3. Memur emekli, dul ve yetimlerinin 2200 ek göstergenin altında olanlarına da böyle bir ar

tışın uygulanmasını sağlamayı düşünüyor musunuz? 
•• T - C . 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.BMK.0.11.013/600-3489 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 15.2.1996 tarih ve Kan. Kar. Md.: A.01.0. GNS.0.10.00.02-

7/185-267/489 sayılı yazıları. 
Sivas Milletvekili Sayın Mahmut Işık'ın yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin ce

vaplar aşağıda sunulmuştur. 
Emekli aylıklarının çalışırken ödenen aylıkla belirli bir denge içerisinde olması gerekmekte

dir. Ek göstergesi 2200 ve daha fazla olan memurlarımızın emekli aylıklarının çalışırken ödenen 
aylığın yüzde 40'ı ile 60'ı seviyesine düşmesi üzerine, yapılan düzenleme ile sözkonusu emekli ay
lıkları iyileştirilmiş ve bu oranlar yüzde 70 ile 90 seviyelerine çıkarılmıştır. Böylece mevcut bir 
adaletsizlik ve dengesizlik giderilmiştir. 

Ek göstergesi 2200'Un altında olan memurlarımızın emekli aylıklarının, çalışırken ödenen ay
lığa göre oranı ise yüzde 80 ile 100 arasında değişmekte olup, bir dengesizlik sözkonusu bulunma
maktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı a 

••—" "——• ® ~ - — • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

21 İNCİ BİRLEŞİM 

10.3.1996 PAZAR 

Saat: 13.00 
1 ' 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 . ' 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

• 1. - Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun programının görüşül
mesi. 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

' 5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR pNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




