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Sunu!

24 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi tarafından seçilerek görevlendirilmi! olan “Mu-
vakkat "cra Encümenleri Heyeti’nden” Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede, 5, 1923’den 
bugüne kadar 61 hükümet görev yapmı!tır. Hükümet Programları ve TBMM Genel Kurul 
Görü!meleri isimli bu kaynak eserde bugüne kadar görev yapan bütün Hükümetlerin Bakan-
lar Kurulu listeleri, hükümet programları ve programların Genel Kurul görü!meleri ile güven 
oylaması sonuçları yer almaktadır.

Programların yanı sıra Genel Kurul görü!meleri ve oylama sonuçlarını da içermesi ba-
kımından ilk olan bu eser ara!tırmacılar için temel bir kaynak olacaktır. Hükümetlerin belli 
alanlardaki politikaları üzerine kar!ıla!tırmalı çalı!ma yapmak artık daha kolay olacaktır.

Bu eser aynı zamanda, yakın tarihimize ait olayların, ülke ve dünya gündemi hükümet 
politikalarına, dolayısı ile parlamentoya nasıl yansıdı#ının en güzel ve özet sunumu niteli#in-
dedir.

Yasama ve parlamento tarihi literatürüne oldukça önemli katkı sa#layaca#ını umdu#u-
muz “Tarihe Dü!ürülen Notlar” kitap serimizin 4’üncü eseri olarak 10 cilt halinde yayınlanan 
bu eserin hazırlanmasında birincil kaynak olarak “TBMM Tutanak Dergisi” özgün basımları 
ile referans alınmı!tır. Tutanaklardaki bazı küçük dizgi ve sözcük hatalarının düzeltilmesi 
dı!ında orijinal yapı korunmu!tur.

Ba!bakanların görev yaptıkları dönemlere ait foto#raflarının sa#lanması konusunda 
“Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü#ü” Foto#raf Koleksiyonundan yararlanılmı!tır.

Kitabın içeri#inin tamamına yayınından kısa bir süre sonra TBMM web sayfasından 
eri!im mümkün olacaktır. 

Yakın siyasi tarihimize ı!ık tutacak önemli bir kaynak niteli#indeki bu eserin pek çok 
ara!tırmaya katkı sa#layaca#ına inanıyor, ba!ta Genel Sekreterimiz Dr. "rfan Neziro#lu ile 
Kütüphane ve Ar!iv Hizmetleri Ba!kan Yardımcısı Dr. Tuncer Yılmaz olmak üzere hazırlan-
masında eme#i geçen tüm personelimize te!ekkür ediyorum.





Önsöz

Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerinden birisi de Bakanlar Kuru-
lunu ve bakanları denetlemektir. Bu denetime esas olacak metinlerden en önemlisi hiç !üphe-
siz hükümet programlarıdır. 

Hükümet programı ya da Anayasada kullanılan ifadeyle “Bakanlar Kurulunun progra-
mı”, kurulu!undan en geç bir hafta içinde Ba!bakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna ba!vurulur. 

Programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra güvenoyu için görü!meler ba!lar 
ve görü!melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. 

Bu eserin basıldı"ı tarih itibariyle 25.4.1920 tarihinden bugüne, Cumhuriyetin ilanına 
kadar 5 #cra Vekilleri Heyeti dahil 66 hükümet kurulmu!, hükümet programı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okunmu!, Genel Kurulda program üzerinde görü!meler yapılmı! ve niha-
yet güvenoyu ile süreç tamamlanmı!tır. 

Hükümet programlarına çe!itli kaynaklardan ula!mak mümkün ise de görü!me tuta-
naklarına ve güven oylaması sonuçlarına eri!mek daha zor bir süreçtir. Elinizdeki eseri de"er-
li kılan Bakanlar Kurulu listesi, bakanların görev tarihleri, koalisyon hükümeti ise koalisyon 
protokolleri, hükümet programları, hükümet programlarının Genel Kurulda okunan hali, 
hükümet programlarının TBMM Genel Kurulundaki görü!me tutanakları ve oylama sonuç-
larına toplu olarak ve kolayca eri!ilmesine imkân sa"lamasıdır. 

Kitabı Kütüphane ve Ar!iv Hizmetleri Ba!kan Yardımcımız Dr. Tuncer Yılmaz ile birlikte 
titiz bir çalı!ma sonucunda yayına hazırladık. Gül!ah Erdem Efe ve U"ur saçı ba!ta olmak 
üzere eme"i geçen herkese te!ekkür ediyorum.

Eserin kar!ıla!tırmalı yeni ara!tırmalara kaynaklık etmesini umuyorum.

!
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Bakanlar Kurulu

Ba!bakan
Yıldırım AKBULUT (Erzincan) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı ve Ba!bakan Yardımcısı
Ali Hüsrev BOZER (!çel) 09.11.1989-21.02.1990
Devlet Bakanı
Kamran !NAN (Bitlis) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Güne" TANER (!stanbul) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Cemil Ç!ÇEK (Yozgat) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
I"ın ÇELEB! (!zmir) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Mehmet YAZAR (Kayseri) 09.11.1989-01.03.1991
Devlet Bakanı
Mehmet KEÇEC!LER (Konya) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Hüsnü DO#AN (!zmir) 09.11.1989-28.10.1990
Devlet Bakanı
Mehmet Vehbi D!NÇERLER (Konya) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Mustafa Rü"tü TA$AR (Ankara) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Kemal AKKAYA (Samsun) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Hüsamettin ÖRÜÇ (Bursa) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
!brahim ÖZDEM!R (!stanbul) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
!smet ÖZARSLAN (Amasya) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Recep Ercüment KONUKMAN (!stanbul) 09.11.1989-23.06.1991
Adalet Bakanı
Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümü"hane) 09.11.1989-23.06.1991
Milli Savunma Bakanı
!smail Safa G!RAY (!stanbul) 09.11.1989-19.10.1990
Hüsnü DO#AN (!zmir) 28.10.1990-22.02.1991
Mehmet YAZAR (Kayseri) 01.03.1991-23.06.1991
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"çi!leri Bakanı
Abdülkadir AKSU (Diyarbakır) 09.11.1989-23.06.1991
Dı!i!leri Bakanı
Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 21.12.1987-21.02.1990
Ali Hüsrev BOZER (!çel) 21.02.1990-12.10.1990
Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇ!N (Bursa) 13.10.1990-23.06.1991
Milli E#itim Bakanı
Avni AKYOL (!stanbul) 09.11.1989-23.06.1991
Bayındırlık ve "skân Bakanı
Cengiz ALTINKAYA (Aydın) 09.11.1989-23.06.1991
Sa#lık Bakanı
Halil $IVGIN (Ankara) 09.11.1989-23.06.1991
Maliye ve Gümrük Bakanı
Ekrem PAKDEM!RL! (Manisa) 09.11.1989-29.03.1990
Adnan KAHVEC! (!stanbul) 29.03.1990-23.06.1991
Ula!tırma Bakanı
Cengiz TUNCER (Antalya) 09.11.1989-23.06.1991
Tarım Orman ve Köyi!leri Bakanı
Lutfullah KAYALAR (Yozgat) 09.11.1989-23.06.1991
Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
!mren AYKUT (!stanbul) 09.11.1989-23.06.1991
Sanayi ve Ticaret Bakanı
$ükrü YÜRÜR (Ordu) 09.11.1989-23.06.1991
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fahrettin KURT (Trabzon) 21.12.1987-30.04.1991
Togay GEMALMAZ ( Erzurum) 30.04.1991-23.06.1991
Kültür Bakanı
Namık Kemal ZEYBEK (!stanbul) 09.11.1989-23.06.1991
Turizm Bakanı
!lhan AKÜZÜM (Kars) 09.11.1989-23.06.1991
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 18 Cilt 33 Birle!im 30

Sayfa 337-366
10.11.1989 Cuma

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Ba!kanvekili Abdulhalim Aras

KÂT!P ÜYELER: Mustafa Ertu"rul Ünlü (Bursa)
Mümin Kahraman (Çanakkale)

Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması

BA$KAN — Hükümet programını okumak üzere, Sayın Ba"bakanı davet edi-
yorum. Buyurun efendim. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

ÖMER Ç"FTÇ" (Ankara) — Kâtip okusun, Sayın Ba"kan.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Kâtip Üyenin okuması lazım Sayın ba"kan, yanlı" 

yapıyorsunuz.
ÖMER Ç"FTÇ" (Ankara) — Sayın Ba"kan, siz kâtip üye de%ilsiniz; sunu"ları 

Ba"kan de%il, kâtip üye okur efendim.
BA$KAN — Lütfen efendim... Lütfen...
HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Yanlı"; çok yanlı"!
ÖMER Ç"FTÇ" (Ankara) — Sayın Ba"kan oraya otursun, oraya otursun...
BA$KAN — Lütfen efendim... Lütfen...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Ba"kan, lütfen, kâtip üye okusun efendim.
BA$KAN — Efendim, Ba"bakana hakaret ediyorsunuz...
ÖMER Ç"FTÇ" (Ankara) — Ba"bakana hakaret etmiyoruz, görevini hatırla-

tıyoruz.
BA$KAN — Sayın Çiftçi, size ceza veririm...
ÖMER Ç"FTÇ" (Ankara) — Sayın Ba"kan, gayemiz hakaret de%il. Programı, 

Kâtip okumalı efendim.
BA$KAN — Ceza veririm size... Ba"bakana hakaret ediyorsun...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizin tutumunuzun yanlı" oldu%unu söylüyoruz 

Sayın Ba"kan.
BA$KAN — Lütfen efendim... Lütfen...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizin tutumunuzun yanlı" oldu%unu söylüyoruz, 

Sayın Ba"bakana hakaret etmiyoruz.
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BA$KAN — Lütfen efendim... Lütfen... Okuyun Sayın Ba"bakan...

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz sizin tutumunuzun yanlı" oldu%unu söylüyo-
ruz, Sayın Ba"bakana hakaret etmiyoruz; tutumunuzun, Ba"kanlı%ın tutumunun 
yanlı" oldu%unu söylüyoruz.

H"LM" Z"YA POSTACI (Aydın) — Yanlı" uygulama içindesiniz; bütün bunla-
rı, aldı%ınız karar gere%i, Kâtip Üyenin okuması lazım Sayın Ba"kan.

BA$KAN — Lütfen oturun... Lütfen...

RIZA YILMAZ (Ankara) — Söylediklerimizin Sayın Ba"bakanla ilgisi yok, 
Kâtip Üyenin okuması lazım. (Gürültüler)

BA$KAN — Lütfen efendim... Okuyun Sayın Ba"bakan...

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Ba"kan, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinin de%erli üyeleri; Yüce Meclisi, Bakanlar Kurulu ve "ahsım adı-
na en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar; 
SHP ve DYP sıralarından gürültüler, “Ba!kâtip, ba!kâtip” sesleri)

BA$KAN — Sayın Ba"bakan... Sayın Ba"bakan...

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Önümüzdeki dönemin 
milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. (ANAP sıralarından alkı!-
lar)

BA$KAN — Sayın Ba"bakan, bir dakikanızı rica ediyorum.

AHMET ERS"N ("zmir) — Ba"bakan de%il ba"kâtip o, ba"kâtip; Turgut 
Özal’ın ba"kâtibi...

BA$KAN — Gündemde, “Ba"bakan Yıldırım Akbulut tarafından kurulan Ba-
kanlar Kurulu programının okunması” denmektedir. O halde, Ba"bakanda bu prog-
ramı okuyor. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler)

AHMET ERS"N ("zmir) — Yok böyle bir "ey!

BA$KAN — Devam edin efendim.

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ba"kâtip, ba"kâtip...

BA$KAN — Bu tutumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisini nerelere getirdi? 
Oralardan, “Hırsız Ba"bakan” diye ba%ırdı%ınız hadiseler bizleri nereye getirdi, bi-
liyor musunuz? Bir Ba"bakan’a, koro halinde, “Kâtip Ba"bakan” demek gafletini 
göstermeyiniz lütfen. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına geçiyor. 
Lütfen...

Buyurun Sayın Ba"bakan.

AHMET ERS"N ("zmir) — (Kürsünün önüne gelerek) Sayın Ba"kan, bu prog-
ram, Sayın Akbulut’un programı de%il, Özal’ın programıdır, (Elindeki “Hükümet 
Programı” kitapçı"ını Ba!kanlık Divanına do"ru fırlatarak) kendisine iade ediyorum! 
(ANAP sıralarından “Yuhhh” sesleri)

"SMA"L Ü%DÜL (Edirne) — Hayvan o%lu hayvan!
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BA$KAN — Ne yapalım, milletvekilli%i ödevini ö%renememi", yeniden okula 
vermek lazım, yeniden yazdırmak lazım...

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, i"te, 
biraz evvel...

(Kapıların önünde toplanan SHP milletvekillerinden bazıları, ellerindeki “Hükümet 
Programı” kitapçı"ını Ba!kanlık Divanına do"ru attılar)

(ANAP sıralarından “Yuhh!” sesleri)

"SMA"L Ü%DÜL (Edirne) — Terbiyesiz adamlar...
"BRAH"M ÖZTÜRK (Adana) — Terbiyesiz o%lu terbiyesizler!
YILMAZ SAN"O%LU (Ordu) — Siz soka%a gidin, soka%a... (SHP sıralarından 

“kes sesini” sesleri)

MEHMET SA%DIÇ (Ankara) — Sayın Ba"kan, ya otursunlar ya dı"arı çıksın-
lar; Meclise ayıp oluyor.

(SHP ve DYP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk ettiler)

BA$KAN — Sayın Ba"bakan, devam edin efendim.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 9 Kasım 1989 günü Sayın 

Cumhurba"kanı, yeni hükümeti kurma görevini "ahsıma tevdi ettiler. 46’ncı Cum-
huriyet Hükümetinin Ba"bakanı Sayın Turgut Özal’ın, 31 Ekim 1989 tarihinde 
Cumhurba"kanlı%ına seçilmesi münasebetiyle, o tarihten bu yana yeni hükümetin 
te"kili konusunda meydana getirilmeye çalı"ılan tereddütleri izale etmek amacıyla, 
aynı gün Hükümet listesini Sayın Cumhurba"kanına sundum. Liste kabul buyu-
rulunca, 47’nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti te"ekkül etti. (ANAP sıralarından 
alkı!lar) Anayasamızın 110’uncu maddesi gere%ince, Hükümetimizin programını 
Yüce Heyetinize takdim etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, konu"mamın ba"ında "u hususu bilhassa 
belirtmek istiyorum: 1983 yılı sonundan itibaren, altı yıldan beri iktidarda bulunan 
Partimizin hükümet programlan, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı niteli%inde-
dir. Ayrıca, Partimizin seçim beyannamesi ve hükümet programı arasında da tam 
bir tutarlılık ve ayniyet vardır. Bu bakımdan, Yüce Meclise takdim etmekte oldu-
%um bu hükümet programı, tabii olarak, devamı oldu%umuz geçmi" hükümet prog-
ramına paralellik arz etmektedir. Ancak, son iki yılda meydana gelen de%i"iklikler 
ve geli"meler dikkate alınarak, gerekli düzeltmeler yapılmı"tır.

Takdir buyuraca%ınız gibi, siyasi hayatın en önemli unsurlarından biri, devam-
lılık ve istikrar ilkesidir. Biz Hükümet olarak, daha önceki Anavatan !ktidarı dö-
nemlerinin bütün icraatlarının ve vaatlerinin takipçisi olaca%ız.

De%erli milletvekilleri, iktidarımız döneminde geride bıraktı%ımız yıllar, siyasi 
ve ekonomik istikrarın güçlendi%i, sosyal problemlerin çözülerek hafifledi%i; her-
kesin, yarınından emin ve gelece%e güvenle baktı%ı; demokrasinin, bütün kurumla-
rıyla yerle"ti%i; insan haklarına saygının, büyük duyarlılık içerisinde sürdürüldü%ü, 
ülke itibarının arttı%ı parlak bir dönem olmu"tur.
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Türkiye, Anavatan iktidarı döneminde, ekonomik alanda, dinamik ve ça%da" 
geli"melere uygun bir kalkınma programı uygulamı" ve temel sektörde önemli yatı-
rımları ve geli"meleri gerçekle"tirmi"tir.

Türkiye, Anavatan !ktidarıyla, tavizci ekonomik anlayı"ı terk edip, ekonomiyi, 
ülke imkânlarına ve gerçekçi kaidelere göre yöneten bir anlayı"a kavu"mu"tur.

Türkiye, Anavatan !ktidarıyla, kavgasız, dövü"süz, küskünlü%ü ve kaprisi ol-
mayan bir siyasi dönem geçirmi", sevgiye dayanan, uzla"macı, medeni ve seviyeli 
bir siyasi faaliyetin güzel örneklerini ya"amı"tır.

Sayın milletvekilleri, i"te, Anavatan Partisinin ve Anavatan !ktidarının di%er-
lerinden farkı buradadır.

Biraz evvel hep beraber bir hazin manzaraya "ahit olduk. Anayasa gere%i ve 
demokrasi gere%i olarak seçilip, millete hizmet etmek üzere Mecliste kendilerine 
görev tevdi edilenleri, "u anda Meclisi terk etmi" olarak görüyorum. Bu, demokra-
simiz için övünülecek bir husus de%ildir ve biraz evvel "urada sergilenen manzarada 
"unu iyice tespit ettik ki, fikren münaka"aya hazır de%iller; kavgadan yanalar, bu-
nalımdan yanalar, gerginlikten yanalar. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) 
Biz, katiyen bu üsluba iltifat etmeyece%iz. Biz, milletin hizmetinde, barı"çı, sevgiye 
dayanan bir politikayla, görevimizi en iyi "ekilde yerine getirece%iz.

Biraz evvel burada hukuki bir tartı"ma yapıldı. Görü"lere saygılıyız. Her türlü 
görü"ü sükûnetle ve mantık çerçevesi içerisinde de%erlendirerek bir karar verme-
miz gerekir. Bu kararı, Yüce Meclisin Ba"kanlık Divanı verdi; ama, saygılı olmasını 
bilmek lazım. Bu, sizin dü"üncelerinize aykırı gelse dahi, Yüce Meclisin Ba"kanlık 
Divanının vermi" oldu%u karara riayet, en demokratik bir davranı" tarzı olmalıydı. 
Aksi takdirde, hükümet programlarını savurarak, yumrukları havaya kaldırarak ve 
alabildi%ine ba%ırarak, bir noktaya gelinece%ini hiç zannetmiyorum. Zaten onun 
için de, bir noktaya gelemediler ve gelemeyecekler. (ANAP sıralarından “Bravo” ses-
leri, alkı!lar)

Türkiye, Anavatan !ktidarıyla, sivil idare döneminde Anayasasını de%i"tirebi-
len, demokrasinin geli"ti%i ve yerle"ti%i bir ülke hüviyetini kazanmı"tır.

Türkiye, Anavatan !ktidarıyla, bölgeler arasındaki geli"mi"lik farkını asgariye 
indirerek, Do%u ve Güneydo%u Anadolu Bölgelerimizin kalkınmasına yönelik kalıcı 
temeller atmı"tır.

Türkiye, Anavatan !ktidarıyla, dar gelirlilerin sorunlarını çözerek, insanını 
yuva sahibi yapacak, savunma sanayiini kuracak mali kaynakları bütçe dı"ından 
sa%lamı", ülke potansiyelini öncelikli hedeflere seferber etmeyi ba"armı"tır.

Hulasa Türkiye, Anavatan !ktidarıyla, ilim ve medeniyeti kucaklamı", ölçülü ve 
seviyeli bir siyasi anlayı"la, daha ileri, daha güçlü ülke olma yolunda tarihi hamleler 
yapmı"tır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, ilk Anavatan Hükümeti, kritik bir dönem-
de iktidar olmu"tur. Buna ra%men, 6 Kasım 1983 seçiminden bu yana, Atatürk ilke 
ve inkılaplarına ba%lı olarak, demokratik sistem tam anlamıyla rayına oturtulmu"-
tur. Avrupa !nsan Hakları Komisyonuna ferdi müracaat hakkı tanınmı"tır. Uzun 
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yıllardan beri arzu edilen, ancak daha önce Türkiye’nin "artları dolayısıyla cesaret 
edilemeyen, Büyük Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesi olarak hedef gösterdi%i 
Avrupa Toplulu%una tam üyelik müracaatını yapmak bize nasip olmu" ve bu konu-
da gerekli çalı"malar ısrarla sürdürülmü"tür.

Kurulu"umuzun ilk gününden beri belirtti%imiz gibi, Anavatan Partisi, ülke-
mizin ve insanımızın yapısına uygun, milletimizin menfaatleri istikametinde bir-
le"tirici, ho"görü ve uzla"mayı siyasetin hara sayan bir partidir. Bugün Türkiye’de 
rahat ve medeni bir tartı"ma ortamı mevcuttur; farklı dü"üncelere ve siyasi görü"-
lere sahip olanlar, eskiye göre birbirlerine daha fazla ho"görülüdür. Vatanda"ları-
mız, farklı görü"lere de sahip olsalar, dost ve karde" olarak bir arada bulunmanın 
huzurunu ya"amaktadırlar. Bu ortamın meydana gelmesinde Anavatan Partisinin 
"üphesiz ki büyük rolü olmu"tur.

De%erli milletvekilleri, 1980’lerin sonuna yakla"ırken, siyasi hayatımızdaki 
e%ilimler, 1970’li yılların Türkiye’sinden çok farklıdır. Milletimiz, vatanda"ımız, 
a"ırılıktan ve kavgadan ho"lanmıyor. Hele bu gibi vasıfları kendisini idare etmeye 
talip olanlarda görmeyi hiç istemiyor. Anavatan Partisi olarak biz, daha ba"langıç-
tan itibaren, barı"ı ve sevgiyi kendimize "iar edindik. !ktidar olmayı kavgada de%il, 
sevgide gördük.

Seçim beyannamemizde "unu söylemi"tik:
“Önümüzdeki dönemde en önemli meselelerimiz siyasi ve ekonomik istikrarın 

ve buna ba%lı olarak huzur ve güvenin devam ettirilmesidir. Her "eyin ba"ında ise, 
siyasi istikrar gelmektedir. Bu da birlik, beraberlik içerisinde, birbirleriyle uyumlu 
bir siyasi kadronun tek ba"ına iktidar olması ile mümkündür”.

Anavatan !ktidarı dönemi, tarihimize siyasi istikrarın peki"ti%i, demokrasinin 
geli"ti%i yıllar olarak geçecektir.

Muhterem milletvekilleri, Hükümet olarak, siyaseti, açık olmayan fikir ve ted-
birlerin, yapılamayacak i"lerin, yerine getirilemeyecek vaatlerin, sloganlardan iba-
ret programların itibar edildi%i bir hizmet alanı olarak görmüyoruz. Sadece bize 
kar"ı olduklarını söyleyerek hizmete talip olanların hizmet vermelerinin mümkün 
olmadı%ına, herkesin neyi, nasıl yapaca%ını, kayna%ı nereden bulaca%ını açıkça ifa-
de etmesi gerekti%ine inanıyoruz. Bugün ve yarın sorunlarımızın geçici tedbirlerle, 
kula%a ho" gelen sloganlarla çözülebilece%ini sanmak, bilgisizlik de%ilse gaflettir. 
Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, toplumumuz bu çe"it yakla"ımlara itibar et-
memekte, muhteva ve tutarlılık aramaktadır.

Anavatan !ktidarı, Türkiye’nin meselelerine yepyeni bir bakı" tarzı getirmi"tir. 
Ekonomik ve sosyal meselelere getirdi%imiz çözümler geçmi"ten tamamıyla farklı 
oldu%u gibi, bizatihi siyasi meselelere yakla"ımımız, kavgadan uzak, uzla"ıcı ve ya-
pıcıdır.

Anavatan Partisinin TBMM’de yaptı%ı çalı"malar ve Hükümet icraatıyla, son 
altı yılda Türkiye’yi nereden alıp nereye getirdi%i ortadadır. Türkiye büyük bir geli"-
me ve yapı de%i"ikli%i içindedir. Otuz-kırk yılda, hatta cumhuriyet süresince yapı-
lamayan, yapılmasına cesaret dahi edilemeyen ekonomik, sosyal ve idari reformlar 
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altı yıla sı%dırılabilmi"tir. !leri ve modern bir ekonomik sistemin hemen hemen bü-
tün temel ta"ları yerli yerine oturtulmu", rekabete dayalı serbest pazar ekonomisi-
ni çalı"tıracak "artlar sa%lanmı"tır.

De%erli milletvekilleri, !ktidarımızın son altı yıllık döneminde yaptıklarımız ve 
elde edilen ba"lıca sonuçlar "öyledir:

Kambiyo rejiminde köklü de%i"iklikler yapılmı", konvertibiliteye geçilmi", dö-
viz bulundurmak suç unsuru olmaktan çıkarılmı"tır. Altın dı" ticareti serbest bıra-
kılmı"tır. Bugün ülkemiz, dünyanın en rahat kambiyo rejimlerinden birine sahiptir.

Vergi sistemi modernle"tirilmi"tir. Yirmi be" yıldan beri sadece sözü edilen 
KDV uygulamaya konulmu"; Serbest Muhasebeci, Mali Mü"avir, Yeminli Mali Mü-
"avirlik Kanunu çıkarılmı"tır.

Gümrükler bütünüyle gözden geçirilmi", koruma makul nispetlere indirilmi", 
Türkiye’yi dı"arı açılmaya te"vik edecek "artlar getirilmi"tir. Faizler serbest bırakıl-
mı"tır.

Köprü, baraj gibi tesislerin gelir ortaklı%ı senetleri ile konut ve arsa sertifikası 
çıkarılarak gönüllü tasarruflar te"vik edilmi", sermaye piyasası kurulmu"tur.

Yatırım, i"letme ve dı" ticareti kapsayan yeni bir entegre te"vik sistemi getiril-
mi"tir.

Toplu Konut Fonu, Kamu Ortaklı%ı Fonu, Savunma Sanayiini Geli"tirme Fonu, 
Sosyal Yardımla"ma ve Dayanı"mayı Te"vik Fonu gibi genel bütçe dı"ında fonlar 
te"kil edilerek, önemli kaynak artırıcı tedbirler alınmı"tır. Böylece, konut, baraj, 
köprü, enerji santralleri ve savunma sanayii yatırımlarında büyük hamleler ba"-
latılmı"tır. Sosyal Dayanı"ma Fonundan yüzbinlerce vatanda"ımıza yardım yapıl-
maktadır. Atatürk Barajı, bu anlayı" sayesinde, kısa dönemde bitme noktasına gel-
mi"tir.

Dünyada ilk defa olarak Türkiye’de, altyapı projelerinde yap-i"let-devret mo-
deli geli"tirilmi" ve buna göre önemli projelerin anla"ması yapılmı", uygulamaya 
konulmu"tur.

Takip edilen ekonomik politikaların neticelerini en iyi "ekilde gayri safi milli 
hâsıla, ihracat ve Türkiye’nin dı" kredi itibarında görmekteyiz.

Gayri Safi Milli Hâsıla, 1984-1989 döneminde ortalama yüzde 5,2 artmı"tır. 
1979 yılında ihracatımız 2,2 milyar dolar iken, bunun yüzde 35’i sanayi malları idi. 
Bu yılki ihracatın ise 12 milyar dolar olaca%ı tahmin edilmektedir; bunun ise yüzde 
80’i sanayi mallarıdır. Türkiye, dünyanın en geli"mi" ülkelerine çok çe"itli sanayi 
malları ihraç eder hale gelmi"tir. Nitekim, 1989 yılında OECD ve AT ülkelerine ya-
pılan ihracat yüzde 12 düzeyinde artmı"tır.

Türkiye, son altı yılda, kredi itibarı en süratli yükselen ülke olmu"tur.
Merkez Bankası rezervleri, 1983 yılında 1,2 milyar dolar iken, bugün 4,2 mil-

yar dolara yükselmi"tir.
Tarımda önemli üretim artı"ları kaydedilmi"tir. 1984-1988 döneminde tarı-

mın ortalama geli"me hızı yüzde 4,6’dır ve bu hız plan hedefinin hayli üzerindedir. 
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Bu yıl kuraklık nedeniyle tarım sektöründe yüzde 6,3 oranında dü"ü" beklenmek-
tedir.

41 baraj tamamlanmı"tır. Bu sayı, yılsonunda 51’e ula"acaktır. Halen 62 baraj 
in"a halindedir. Son altı yılda 700 bin hektar civarında alan sulamaya açılmı"tır. 
Güneydo%u Anadolu Projesi bütün hızıyla devam etmektedir. Atatürk Barajı ve 
Urfa Tüneli, muhtemelen 1991’de hizmete girecek, Harran Ovası sulanmaya ba"-
lanacaktır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevre yolları hizmete girmi"tir.

Toplu Konut Fonundan, 640 bin adet konut finanse edilmi"tir.

1983 yılında dı" turizm gelirimiz 411 milyon dolar, yatak kapasitemiz ise 66 
bin idi. Bu yılsonunda yatak kapasitesi 160 bini bulacak, dı" turizm geliri ise 2,6 
milyar dolar civarında olacaktır. Halen, 257 bin yataklık turizm tesislerinin in"aatı 
devam etmektedir.

Türkiye’nin çimento üretimi 1983’te 13,6 milyon ton, 1988’de 22,3 milyon 
tondur. Demir-çelik üretimi ise, 1983’te 3,9 milyon ton, 1988’de 8 milyon tondur.

Cumhuriyet süresince, 1983 sonuna kadar 24 bin 400 köye elektrik verilmesi-
ne mukabil, geçen be" yılda 36 bin 300 köy ve mezraya elektrik götürülmü", birkaç 
köy dı"ında elektriksiz köy kalmamı"tır.

580 bin adet gecekondu ve imar affından faydalanan yapıya elektrik ba%lan-
mı"tır. 1983 yılında 27,3 milyar Kw/saat olan elektrik enerjisi üretiminin, 1989’da 
52 milyar Kw/saat olaca%ı beklenmektedir.

Savunma sanayiinde önemli hamleler yapılmı"tır.

Haberle"mede büyük hamleler yapılmı"tır. 1983 yılında toplam telefon hattı 
sayısı 1,9 milyon, bunun 1,6 milyonu otomatik idi; 1988’de ise toplam telefon sayısı 
5,9 milyon ve bunun 5,3 milyonu otomatiktir. 1983 sonunda 10.300 köyde telefon 
olmasına mukabil, 1988 yılı sonunda 37.300 ünite telefona kavu"mu"tur. $ehirler 
ve milletlerarası otomatik konu"ma yapan köy sayısı 1983 yılında sadece 12 iken, 
1989 yılında 30 bini a"acaktır.

1983 yılında 42.500 adet olan otomobil üretimi, 1988 yılında 120 bin adede 
yükselmi"tir.

Yıllık fiili yabancı sermaye giri"i 1983 yılında 46 milyon dolar iken, 1988 yı-
lında 352 milyon dolara ula"mı"tır. 1989 yılında bu rakamın 450 milyon dolara 
ula"ması beklenmektedir.

Havayolu ile ta"ınan yolcu sayısı 1983 yılında 2,2 milyon iken, 1989 yılında 4,5 
milyona çıkmı"tır.

1983 yılında ço%u siyah beyaz olan televizyon sayısı 5,2 milyon iken, bu sayı 
1989 yılında büyük bir bölümü renkli olmak üzere 10,2 milyona yükselmi"tir.

Tamamıyla renkli televizyon yayınına !ktidarımız döneminde geçilmi", ikinci 
ve üçüncü kanal televizyon yayım ba"latılmı"; ayrıca, Güneydo%u Anadolu Bölge-
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miz için özel bir yayın kanalı devreye sokulmu"tur. Televizyonun haftalık yayın sa-
ati 1983 yılında 37 saat iken, 1989’da 213 saate yükselmi"tir.

1983’te, sosyal güvenlik kapsamındaki nüfusun toplam nüfusa oram yüzde 
48,1 iken, 1989 yılında bu oran yüzde 59,1’e ula"mı"tır.

Konut sektöründe, 1983 yılında in"aat ruhsatı alan konut sayısı 169 bin iken, 
1988’de 473 bine ula"mı"tır.

Okuryazar nüfusun oranı 1983 Yılında yüzde 76 iken, 1989 yılında yüzde 89’a 
yükselmi"tir.

Yüksekö%renimde yurt kapasitesi 1983 yılında 47 bin, 1989’da 131 bindir. Kre-
di verilen ö%renci sayısı 1983’te 29 bin, 1989’da 75 bindir.

Çıraklık ve Mesleki E%itim Kanunu çıkarılmı", uygulama ba"latılmı"tır. Çırak-
ların mesleki e%itim süresince sigorta primleri devletçe ödenmektedir.

Belediyelere önemli mali kaynaklar tahsis edilmi" ve bunların yetkileri artırıl-
mı"tır.

4 ilçe il, 120 kasaba ilçe yapılmı"tır.
Gecekondu imar affı çıkarılmı"tır.
Bürokratik i"lemlerde formaliteler azaltılmı"tır.
Mersin ve Antalya serbest bölgeleri açılmı", di%er iki bölgenin çalı"maları de-

vam etmektedir.
Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, önümüzdeki dönemde neler yapaca%ımı-

zı belirtmeden önce, bazı temel konulardaki görü"lerimizi ifade etmek istiyorum. 
Devlet, ba"ta vatanın ve milletin bölünmez bütünlü%ünün korunması olmak üzere, 
adaletin temini, yurt savunması, emniyet ve asayi"in sa%lanması, sosyal ve iktisadi 
faaliyetlerin ve hizmetlerin en verimli bir "ekilde yapılabilmesi maksadıyla gene 
millet tarafından kurulu müesseselerden meydana gelir.

Devlet, millet için vardır; devletin millet ile bütünle"mesi esastır.
Refahın tabana yayılması, fakirli%in ve i"sizli%in ortadan kaldırılması gayesiy-

le, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve sosyal yardımın düzenlenmesi ve sa%lanması, 
sosyal hizmet ve faaliyetlerin tanzim, te"vik, yönlendirilmesi ve gere%inde do%ru-
dan yapılması, devletin ba"lıca görevleri arasındadır.

!ktisadi faaliyetlerde devlet, genel olarak bütün millete hitap edecek altyapı 
mahiyetindeki hizmetlere yönelmelidir. Asıl olan, devletin zenginli%i sonucu mille-
tin zenginli%i de%il, milletin zenginli%i sonucu devletin zengin olmasıdır.

Devlet müesseselerinin kurulu"unda ve i"leyi"inde temel prensip, i"lemlerin 
müessir, süratli ve verimli bir "ekilde yürütülmesidir. Bunun için, sistem, açık, ba-
sit ve kolayca anla"ılır olmalıdır. Devlet kurulu"larının hakiki ve hükmi "ahıslarla 
ili"kilerinde itimat esas, "üphe istisnaidir. Sistemin i"leyi"inde iyili%in ve faziletin 
hâkim kılınması, verimin geli"tirilmesi hedefimizdir.

De%erli milletvekilleri, adalet mülkün temelidir. Adaletin temini ve da%ıtımı, 
ki"i hak ve hürriyetleriyle hukukun üstünlü%ünün korunması devletin temel görev-
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leri arasındadır. Adalet, hak ve hürriyetlerin teminatı oldu%u kadar, hürriyetlerin 
kamu menfaatleri aleyhinde kullanılmamasının da teminatıdır.

Kanun önünde e"itlik, esastır. Adaletin, vatanda"lar arasında herhangi bir ay-
rım yapılmaksızın gerçekle"tirilmesi, milli birlik ve beraberli%in tesisinde ve devle-
te güvenin temininde asli unsurdur.

Yargı organlarının ba%ımsızlı%ı ve tarafsızlı%ı esastır.

Adalet süratle yerine getirilmeli, cezalar müessir ve caydırıcı olmalıdır. Geciken 
adalet, yerine gelmemi" adalettir.

Adalet Bakanlı%ı ve yargı organlarının imkânlarının geli"tirilmesi, sistemin 
modernizasyonu, çalı"ma "artlarının iyile"tirilmesi ve kanunların, mahkemelerin 
yükünü azaltacak "ekilde gözden geçirilmesi hedefimizdir.

Toplumun maddi ve manevi olarak yükselmesinde ve yücelmesinde temel un-
sur insandır.

Herkes ki"ili%ine ba%lı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlere sahiptir.

!nsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ifadesini bulan bu hak ve hürriyetle-
rin sa%lanması ve teminat altına alınması için, hukuka ba%lı ve hukukun üstünlü-
%ünü esas alan devlet nizamını temel "art görürüz.

Avrupa !nsan Hakları Komisyonuna ferdi müracaat hakkının gerçekle"tirilme-
si bu açıdan çok önemli bir adımdır.

Muhterem milletvekilleri, millete en iyi hizmet verilebilmesi, devlet idaresin-
de milletin en iyi "ekilde temsil edilebilmesi ancak demokratik sistem ile mümkün 
olabilir.

Demokrasi, insan hak ve hürriyetlerine saygının en yüksek oldu%u, insan hak 
ve hürriyetlerinin en iyi "ekilde korundu%u sistemdir.

Temel vasıfları, adalet ve hukukun üstünlü%ü olan demokratik sistem, insan 
"eref ve haysiyetinin, söz, dü"ünce, kanaat, din ve vicdan hürriyetinin en güvenilir 
teminatıdır.

Millet hâkimiyeti demokrasinin esasıdır.

Halkın serbest oyu ile seçilmi" üyelerden kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
milli iradenin ve millet hâkimiyetinin en üst seviyede tecelli etti%i müessesedir.

Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. !stikrarlı ve 
kuvvetli hükümet, devlet idaresinin müessir bir "ekilde yürütülmesinin ilk ve en 
önemli "artıdır.

Demokratik sistemi, insan hak ve hürriyetlerini zedelemeye, tahrip etmeye, 
ortadan kaldırmaya yönelik her türlü hareketin kar"ısındayız.

Demokratik dü"ünce ve haklara kar"ı olan her çe"it rejimi ve tasarrufu redde-
deriz.
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Sayın milletvekilleri, herkes, Anayasamızın teminatı altında vicdan, dini inanç 
ve ibadet hürriyetine sahiptir. Laiklik, Türkiye Cumhuriyetinin en önemli unsurla-
rından biridir.

Maddi ve manevi geli"meyi birlikte sa%lamanın zaruretine inanırız.

Yüksek ahlak sahibi, dengeli bir nesil yeti"tirilmesini teminen, devletin ilk ve 
ortaö%retim kurumlarında din kültürü ve ahlak ö%retimi yapılması için gerekli ted-
birlerin almasını zorunlu görürüz.

Sayın milletvekilleri, sosyal ve iktisadi geli"menin ahenkli, süratli, verimli ol-
ması, kaynakların en iyi "ekilde de%erlendirilmesi için planlamayı önemli görürüz.

Hükümetimiz, katı ve dogmatik merkezi planlamanın tamamiyle dı"ında, de-
mokratik kurulu"ların ve fertlerin kabiliyetlerini ve te"ebbüs güçlerini kullanmala-
rına ve geli"tirilmesine imkân veren, düzenleyici, yönlendirici ve denge kurucu bir 
planlama anlayı"ına sahiptir.

De%erli milletvekilleri, hükümetimiz, milliyetçi ve muhafazakâr, sosyal adalet-
çi, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisini esas almaktadır.

Milliyetçilik anlayı"ımız, Büyük Atatürk’ün görü"leri do%rultusunda, hedefi 
ça%da" medeniyet olan, devletin ba%ımsızlı%ını, milletimizin bütünlü%ünü, ülkenin 
bölünmezli%ini, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bir muhtevaya sahiptir.

Muhafazakârlık anlayı"ımız, milli, manevi ve ahlaki de%erlerimize, kültürü-
müze, tarihimize, örf, âdet ve geleneklerimize ba%lılı%ımızın ifadesidir. !yi olanın, 
güzel olanın, kıymetli olanın muhafazasıdır. !lerlemeye açık, modern, müreffeh, 
büyük ve kudretli bir Türkiye en büyük idealimizdir.

Sosyal adaletçiyiz. Ülkemiz nimetlerinden herkesin hak ve adalet ölçüleri içe-
risinde istifade etmesini sa%lamak için gerekli tedbirleri almak sosyal adalet anla-
yı"ımızın esasını te"kil eder. Bizim kıymet hükümlerimiz içinde, kom"usu aç yatar-
ken tok uyumak ho" görülmez. Ki"inin, kendi nefsi için istedi%ini ba"kaları için de 
istemesi esastır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, iktisadi geli"menin hızlandırılması, sos-
yal dengenin iyile"tirilmesi, fertlerin kabiliyet ve çalı"malarına göre geli"me arzula-
rının te"vik edilmesi, gruplar arasındaki gelir da%ılımı farklılıklarının pratik ölçüler 
içinde azaltılması, bölgeler arası geli"mi"lik farklılıklarının asgariye indirilmesi, fa-
kirli%in kaldırılarak refahın yaygınla"tırılması, iktisadi geli"me politikamızın esas-
larını te"kil eder.

Toplumdaki çe"itli grup menfaatlerinin bir bütünün tamamlayıcı unsurları ol-
du%una, bunların ahenkli bir "ekilde milli menfaatler çerçevesinde birbirleriyle telif 
edilebilece%ine inanıyoruz.

Ekonominin tabii kanunları içinde geli"mesini sa%lamak üzere, ülke menfaat-
leri do%rultusunda müdahale ve tahditlerin asgariye indirilerek, rekabet "artları-
nın hâkim kılındı%ı serbest piyasa ekonomisinin uygulanması sistem tercihimizdir. 
Çünkü, ekonomide haksızlıkları ve haksız kazançları önlemenin, ülke kaynaklarını 
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en verimli "ekilde kullanmanın ancak bu sistem içerisinde mümkün oldu%una ina-
nıyoruz.

Bu genel hedeflere eri"ilmesi için ilkeler "unlardır:
Üretimin, verimlili%in artırılması ve ekonomide rasyonelli%in sa%lanması;
Tasarrufların, te"viki, tasarrufların ve kaynakların verimli ve süratli bir "ekilde 

kullanımıyla, yatırım ve üretim artı"larının, istihdam imkânlarının geli"tirilmesi;
Dı" ödemeler dengesinin istikrarlı çözüme kavu"turulması, ihracatın artırıla-

rak milli gelir içindeki payının yükseltilmesi, dı" müteahhitlik, ta"ımacılık, turizm 
gibi döviz kazandırıcı hizmetlerin te"viki;

Enflasyonun makul seviyelerde tutulması, fiyat istikrarının sa%lanması;
!ktisat, maliye, para ve kredi politikalarında karar bütünlü%ünün sa%lanması 

ve uygulamanın ahenk içinde yürütülmesi;
Kar"ılıklı menfaat dengesini esas alan bir anlayı" içerisinde dı" kaynaklardan 

faydalanılması ve yabancı sermaye yatırımlarının te"vik edilmesi.
!ktisadi geli"meyi güvenli ve sürekli bir hale getirmek için devletin ba"lıca rolü 

istikrarın teminidir. Bu maksatla, yurt içinde emniyet ve güvenin sa%lanması, yur-
dun savunulması, yurt içinde ve dı"ında memleketin ve vatanda"ların haklarının 
korunması, adaletin en iyi "ekilde tevzi devletin asli görevleridir.

!ktisadi kalkınmada devletin esas fonksiyonu, tanzim edici, fertlerin ve kuru-
lu"ların iktisadi münasebetlerini düzenleyici, ihtilafların halli, iktisadi istikrarın 
sa%lanmasına matuf sık sık de%i"meyen kaideler koyması, engellerin kaldırılarak 
verimin yükseltilmesidir.

!ktisadi faaliyetlerde devlet, genel seviyede tanzim edici ve yönlendirici olmalı, 
detaylara müdahale etmemelidir.

!ktisadi faaliyetlerde devlet vatanda"ın rakibi de%il, aksine ona hizmet eden, 
geli"mesini kolayla"tıran bir yardımcıdır.

!ktisadi kalkınmada devletin do%rudan do%ruya yürütece%i faaliyetler genel 
olarak bütün millete hizmet veren, esas itibariyle altyapı mahiyetindeki i"lerin ya-
pılmasıdır.

Bütün milletin istifadesine açık olabilecek orman, su, maden, enerji gibi tabii 
kaynaklar milletin varlı%ı olarak dü"ünülmelidir.

Bahis konusu tabii kaynaklar, geli"tirme ve i"letme hakları devletin koyaca%ı 
esaslar içinde fertlere veya fertlerin bir arada kuracakları te"ebbüslere bırakılmalı-
dır.

Devlet, sanayi ve ticarete ana prensip olarak girmemelidir. !stisnai olarak geri 
kalmı" bölgelerde sınai tesisler kurabilirse de, bu te"ebbüsler kısa zamanda millete 
devredilmelidir.

Sanayi, tarım ve ticarette mal ve hizmet üretiminin en süratli ve verimli "ekil-
de yapılabilmesi, fertlerin kabiliyetlerini ve te"ebbüs güçlerini iktisadi geli"menin 
temel unsuru sayan bir sistem içinde mümkün olabilir. Hür te"ebbüsü meydana 
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getiren ferdi i"letmeleri, kooperatif ve "irketler sisteminin temel uygulama araçla-
rıdır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; 1980 öncesi alınan ve zamanında ödene-
meyip ertelenen DÇM’ler ve garantisiz ticari borçların tamamı bu yıl ödenmi"tir. 
Bu borçların kur risklerinin devlet üzerinde kalması dolayısıyla, emisyon ve enf-
lasyon üzerindeki etkilerini takdirlerinize bırakıyorum. Allaha çok "ükür, ülkemiz, 
borçlarını zamanında ödeyebilen, uluslararası finansman piyasalarında kredi iti-
barı olan ülke konumuna gelmi"tir. Gerek içerde ve gerekse dı"arda kredi itibarı-
nı yükseltmek en önemli hedefimizdir. Bu yönde aldı%ımız ve alaca%ımız tedbirler 
"öyle özetlenebilir:

35.2 milyar dolar e"de%erindeki dı" borç stokunun büyümesinin önlenmesi ve 
GSMH içindeki payının dü"ürülmesine çalı"ılacaktır.

!ç borçlanmanın bütçe açı%ını kar"ılayacak oranlarda yapılması, devlet tahvili 
ve hazine bonolarının ihale yöntemine ilave olarak de%i"en faiz oranlı satı"ı te"vik 
edilecektir.

Bütçe açıklarının finansmanında, Merkez Bankası kaynaklarına ba"vurulması 
mümkün olan en dü"ük düzeylerde tutulacaktır.

Kamu giderlerinin azaltılması, vergi gelirlerinin artırılması ve bütçe dengesi-
nin korunması en büyük hedefimizdir.

K!T’lerin rasyonel yönetime kavu"turulması için, 233 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararnamede gerekli de%i"iklikler yapılarak, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 
serbest piyasa ekonomisine uyumu sa%lanacaktır.

Di%er taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu, Menkul Kıymetler Borsası, Banka-
lar Arası Para Piyasası, Bankalar Arası Döviz Piyasası, Hazine tahvil ve bonolarının 
arttırma ile satı" sistemi, faizlerin ve kurların serbest bırakılması, altın ve kıymetli 
ta" ithal ve ihracının serbest bırakılması, yatırım fonlarının kurulması gibi modern 
sermaye piyasasını yakından ilgilendiren kurumlar kurulmu"tur.

Türk parası konvertibl hale getirilmi"tir. Bu, bizim partimizin kurulu"unda 
tasarladı%ı ve kademe kademe kambiyo rejiminde yaptı%ı de%i"ikliklerle gerçekle"-
tirilmi"tir.

Artık vatanda"ımız istedi%i kadar dövizi bankalardan alabilecek, istedi%i "ekil-
de içeride ve dı"arıda yine bankalar kanalıyla tasarruf edebilecektir. Uluslararası 
piyasalarda kote edilmi" hisse senetlerini ve Hazine tahvillerini alıp, satabilecektir. 
Aynı "ekilde, yabancılar da ülkemizde sermaye piyasasına kote edilmi" hisse senet-
lerini aracı kurumlar vasıtası ile alıp satabileceklerdir.

$irketlerimiz dı" piyasalardan herhangi bir müsaadeye tabi olmaksızın kredi 
alabilmektedir.

Bütün bu tedbirlere ra%men dövize talep artmamı", servet transferleri olma-
mı" ve döviz fiyatları enflasyona göre yükselmemi"tir. Bu, istikrarın ve vatanda"la-
rımızın Türk Lirası’na güvencinin göstergesidir.
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Altıncı Plan dönemi sonunda ihracatımızın 22,5 milyar dolara ve turizm gelir-
lerimizin brüt 5.5 milyar dolara çıkarılması öngörülmü"tür. Türkiye’nin ekonomide 
elde etti%i sonuçlar dı" dünyada da takdir edilmektedir. Nitekim, kredi itibarımız 
1979’da 93 ülke arasında 89’uncu sırada iken, 1989’da 122 ülke arasında 39’uncu 
sıraya yükselmi"tir.

Ekonomideki geli"menin devam etmesi için rekabete dayalı serbest piyasa sis-
temini güçlendirecek uygulamalar sürdürülecektir.

Bu meyanda özelle"tirme çalı"maları hızlandırılacak, devletin yeni ticari ve sı-
nai yatırımlara girmesi özel durumlar dı"ında sınırlandırılacaktır.

Ekonomide kartelle"meyi önleyici tedbirler alınacak; ithalat, tüketicinin ko-
runması ve enflasyonla mücadelede etkin olarak kullanılacaktır.

1983’de GSMH’nın yüzde 16,2’si olan yurt içi tasarruflar, uygulanan faiz poli-
tikaları, gelir ortaklı%ı senedi gibi tasarruf artına tedbirlerle 1988 yılında bu rakam 
yüzde 26,1 olmu"tur. GSMH artı"ını hızlandırarak i"sizli%i azaltmak politikası, an-
cak yurt içi tasarrufların artırılması ile istikrarlı bir "ekilde uygulanabilir. Bu ba-
kımdan, tasarruf artırıcı uygulamalara devam edilecektir.

Yatırımların dı" tasarruflar, özellikle yabancı sermaye giri"i ile artırılmasına 
devam edilecektir. 1980 yılında 97 milyon dolarlık yabancı sermayeye izin verilmi"-
ken, 1988’de 825 milyon dolarlık yabancı sermayeye izin verilmi"tir. 1989 yılında 
1 milyar doların geçilece%i tahmin edilmektedir, önümüzdeki dönem içerisinde ya-
bancı sermayenin yılda bir milyar dolar seviyesine varaca%ı beklenmektedir.

Önümüzdeki dönemde; Kaynakların daha etkin bir "ekilde kullanılmasını sa%-
lamak ve sermayeyi tabana yaymak için sermaye piyasasının geli"tirilmesine daha 
fazla a%ırlık verilecektir.

Kamu yatırımlarının a%ırlıklı olarak altyapıya yönlendirilmesini, verimlili%in 
artırılmasını ve sermayenin tabana yayılmasını kolayla"tırmak üzere, daha önce 
ba"latmı" oldu%umuz K!T’lerin özelle"tirilmesi konusu önümüzdeki dönemin ba"-
lıca faaliyetleri arasında yer alacaktır.

Küçük tasarruf sahibinin haklarını korumak amacıyla "effaf muhasebe usulleri 
getirilecek ve bunların denetimini yeminli mali mü"avirler yapacaktır.

Bankacılık sektörünün para kredi piyasasında gerçek fonksiyonuna kavu"ması 
ve bu yolla kaynakların daha iyi kullanılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Bu münasebetle, Bankalar Kânunu ve bununla ilgili mevzuatta günün "artları-
na uygun de%i"ikliklerin yapılması, mevduat sigorta kurumunun kurulması, kredi 
limitlerinin ayarlanması ve kredi risklerinin azalmasını sa%layacak kar"ılık ayırma-
larına imkân veren gerçekçi düzenlemeler yapılacaktır.

Sigortacılık sektörünün geli"tirilmesi ve halkımızın ya"am güvencesinin sa%-
lanması için, zorunlu sigorta kapsamı geni"letilecek, sigorta tarife sistemi daha re-
kabetçi çalı"maya imkân verecek "ekilde yeniden düzenlenecektir.

Bankacılık ve sigortacılı%ımızın AT’ye uyumu için gerekli hukuki düzenlemeler 
zaman geçirilmeden yapılacaktır.
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Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; ekonomide ba"lattı%ımız yapısal de%i"ik-
likler çok büyük bir nispette tamamlanmı"tır, önümüzdeki dönemde dı"a açılma 
daha tedrici olacaktır. Bu itibarla, uygulayaca%ımız tedbirlerle enflasyonu makul 
seviyelere mutlaka indirece%iz.

Geçen dönemde memur ve i"çinin net gelirinde artı"ın enflasyonun üzerinde 
olmasına dikkat edilmi"tir. Nitekim, iktidara geldi%imiz 1983 yılından bu yana en 
dü"ük aylıklı devlet memurunun çıplak aylı%ı 13.8 kat, genel müdürün aylı%ı 19,2 
kat artarken, aynı dönemde toptan e"ya fiyatları 11.3 kat, tüketici fiyatları ise 13 
kat artmı"tır.

Ayrıca, Anavatan iktidarı döneminde çalı"anlarımıza vergi iadesi yapılmaya 
ba"lanmı", konut edinmelerini kolayla"tırmak amacıyla sa%lanan kredilere ilave 
olarak, konut edindirme yardımı yapılmı"tır. Yine, tasarrufların te"viki amacıy-
la çıkarılan kanunla çalı"anlarımız, sa%lanan devlet ve i"veren katkısı ile tasarruf 
yapmaya özendirilmi" ve bunlara bu yolla önemli ölçüde kaynak transferi sa%laya-
cak bir sistem getirilmi"tir. Ücret sisteminde yapılan di%er düzenlemelerle, kamu 
görevlilerinin Do%u ve Güneydo%u Anadolu Bölgelerinde görev yapmaları önemli 
ölçüde özendirilmi"tir.

Di%er taraftan, 1989 yılında imzalanan toplu i" sözle"meleri ile kamu kesimi 
i"çi ücretlerinde yüzde 142’nin üzerinde net artı"lar yapılarak, reel ücretlerin enf-
lasyonun üzerinde seyretmesi sa%lanmı" ve geçmi" yıllardaki kayıpları da gideril-
mi"tir.

Hükümetimiz, önümüzdeki dönemde de memur ve i"çi gelirlerinin, enflasyo-
nun üzerinde olmasını sa%layacak, satın alma gücünü artıracak tedbirleri alarak, 
gelir da%ılımının bu kesim lehine daha da iyile"tirilmesine gayret sarf edecektir.

De%erli milletvekilleri, ortadirek toplumumuzun en önemli kısmını te"kil eden 
i"çi, memur, esnaf, sanatkâr, çiftçi ve emeklidir. Ortadirek için son altı yılda gerçek-
le"tirdi%imiz ve gelir da%ılımını düzeltici tedbirlerden bahsetmek istiyorum.

Öncelikle geçmi"te gelir da%ılımını haksız bir "ekilde dar ve orta gelirli aleyhi-
ne çeviren faktörleri ortadan kaldırdık.

Mevduat faizlerini serbest ve gerçekçi seviyeye çıkardık. Bugün, tasarruf mev-
duatının yüzde 90’dan fazlası “ortadirek” dedi%imiz kesimindir. E%er, faizler ger-
çekçi veya serbest olmasaydı, her yıl ortadire%in hakkı olan bir kaç trilyon lira ba"ka 
kesimlere kayacaktı.

Döviz kurunu serbestçe belirleme sistemine geçtik. Her yıl, ithalatçılara tril-
yonlarca haksız kazanç sa%layan sabit kur sistemine son verdik. Turizmciye, nak-
liyeciye, yurt dı"ındaki i"çiye, alın teriyle ihraç malı üreten i"çiye, tarlasında ihraç 
malı üreten çiftçiye getirdi%i dövizin gerçek de%erini ödemekle haksız kazançlar 
önlenmi", gelir da%ılımı belirli ölçüde düzeltilmi"tir.

K!T mallarında sübvansiyonlar kaldırılmı", faturalı vergi iadesi getirilerek, or-
tadire%e gelir transferi yapılmı"tır.

Konut fonu ve konut edindirme yardımı, icraatımızın gelir da%ılımını düzeltici 
di%er önemli uygulamalarıdır. Eskiden kaçakçıya ve ba"ka kesimlere giden kaynak-
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lar artık dar ve orta gelirlinin eline geçmektedir. Bu rakam, yılda 600 milyar lira 
civarına yükselmi"tir.

Geçmi"te hiçbir teminatı olmayan, sa%lık sigortası ve emeklilik sigortası kap-
samında bulunmayan, 65 ya" maa"ından yararlanamayan ve hiç kimsenin sahip 
çıkmadı%ı kitleye biz sahip çıktık. Sosyal Yardımla"ma ve Dayanı"ma Vakıfları sis-
temini kurduk. Sosyal adalet anlayı"ımız gere%i, geçmi"te hiçbir kimsenin sahip çı-
kamadı%ı insanlara biz sahip çıktık.

De%erli milletvekilleri, gelir da%ılımını dolaylı olarak düzelten tedbirlerin en 
önemlisi, altyapı konusunda yaptı%ımız hizmetlerdir. Temiz içme suyu, kanalizas-
yonu, elektri%i, yolu, telefonu olmayan bir insan, gelir pastasından fazla pay ala-
maz. Son altı yılda altyapıda büyük geli"meler sa%ladık. !nsanlarımız altı yıl öncesi-
ne göre çok daha iyi imkânlara kavu"mu"lardır. Bunlar dar ve orta gelirliye dolaylı 
olarak yapılan yardımlardır.

Geçim sıkıntısı, geli"en, ihtiyaçtan artan, daha iyi ya"amak isteyen her top-
lumda hissedilen bir durumdur, önemli olan, büyümenin devam etmesi, altyapının 
dengeli geli"tirilmesi, sosyal programların müessir olmasıdır.

Hükümetimiz, dar ve orta gelirli lehine gelir da%ılımım makro ve mikro seviye-
de iyile"tiren gerçekçi ve akılcı politikalara taviz vermeden devam edecektir.

Anavatan Partisi iktidarı döneminde, mali açıdan çok önemli mali reformlar 
yapılmı", verginin, kalkınmanın finansmanında temel unsur olmasına özen göste-
rilmi"tir. Bu konudaki temel ilkemiz, az kazanandan az, çok kazanandan fazla vergi 
almaktır. Di%er bir ifade ile, herkesin, Anayasamızın 73’üncü maddesi çerçevesinde 
kazancı oranında vergi vermesine ortam hazırlamaktır. Vergi sistemimiz yapılan 
düzenlemelerle ça%da" bir yapıya kavu"turulmu", vergi sisteminin ekonomiyi yö-
netmede önemli bir araç olarak kullanılması imkân dahiline girmi"tir.

Vergilemede ana ilkelerimiz ve yaptıklarımız "öyle özetlenebilir:
Pek çok kalkınmı" ülkenin bile geçi"te zorlandıktan Katma De%er Vergisi, re-

kor denilecek bir sürede uygulamaya konularak, büyük ba"arı elde edilmi"tir. Aynı 
"ekilde meslek vergisi kaldırılmı", yeniden de%erleme daimi hale getirilmi", Emlak 
Vergisi belediyelere ve özel idarelere devredilerek mahalli idarelerin güçlü hale geti-
rilmelerine imkân sa%lanmı"tır.

Vergiler sayıca azaltılmı", basit, kolay ve anla"ılır hale getirilmi"tir. Bunun ya-
nında, vatanda"ın vergisini öderken, eziyet çekmemesi, kuyruklarda beklememesi 
için vergi idaresi, bilgisayara geçmi"tir. $u anda tüm vergi gelirlerinin yüzde 80’i 
bilgisayarlı vergi daireleri tarafından toplanmaktadır, önümüzdeki devrede, oto-
masyon yurt çapında tamamlanacaktır. Böylece vergi idaresinin etkinli%i artırılacak 
ve vatanda"larımıza vergi dairelerinin daha ça%da" hizmet sunması sa%lanacaktır.

Vergiler adil, genellikle herkesin kolaylıkla verebilece%i nispette ayarlanmı"tır. 
Geçmi"te vergi nispetlerinin yüksek tutulması, devletin daha fazla vergi geliri sa%-
laması sonucunu do%urmadı%ı gibi, kaça%ı zorlamı", ekonomik büyümeyi yava"lat-
mı"tır. Vergi nispetleri adil oldu%u zaman vergi tahsilatı artmakta, vergi kaçakları 
azalmaktadır.
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Vergi sistemi, kurumla"mayı ve yatırımları te"vik edecek "ekilde yeniden dü-
zenlenmi"tir. Tasarrufun ve yatırımların te"vikinde vergi muafiyet ve kolaylıklarını 
önemli bir araç olarak kullanmaya devam etmekte kararlıyız.

Vergi ihtilaflarının asgari hadde indirilmesinin ve vergi kaçaklarının azalma-
sını sa%layın tedbirler yanında, bir süre önce kabul edilen Serbest Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik ve Yeminli Mali Mü"avirlik Kanununa süratle 
i"lerlik kazandırılacaktır. Bu konuda yapılan çalı"malar son a"amaya gelmi"tir.

Yeni vergi ihdas edilmesi veya vergi oranlarının artırılması yerine, vergilemede 
yatay ve dikey adalet ilkeleri de dikkate alınarak vergi tabanının yaygınla"tırılması, 
vergi kayıp ve kaça%ının asgari seviyeye indirilmesi ve tahsilattaki verimlili%in artı-
rılabilmesi yolundaki gayretler sürdürülecektir.

AT’ye yapılan tam üyelik ba"vurusu gözönünde bulundurularak, ba"lamı" olan 
vergi uyum çalı"maları süratle yürütülecek, bu konuda ara"tırma ve e%itim faaliyet-
lerine a%ırlık verilecektir.

Dı"a açılma politikalarıyla uyumlu olarak, yabancı sermayenin ve ileri teknolo-
jinin Türkiye’ye geli"ini ve Türk müte"ebbislerinin dı"a açılmalarını te"vik etmek, 
ülkelerin vergi sistemlerini yakınla"tırmak amacıyla, son yıllarda hız kazanan çifte 
vergilendirmeyi önleme anla"malarının yapılmasına Hükümetimiz döneminde de 
devam edilecektir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, kalkınma, esas itibariyle, insan içindir. 
Vatanda"ımızın hayat seviyesini yükseltici, me"akkatini azaltıcı yönde yapılan ic-
raatlar bu gayeye hizmet eder. Hiç elektri%i olmayan bir köye ba%ladı%ınız elektrik, 
o köyde geçmi" ça%larda kalmı" insanımızı 20’nci asra getirmektedir. Daha önce 
kendi köyünden ve alı"tı%ı hayat tarzından ba"ka bir "ey bilmeyen köylümüz, renkli 
televizyonunun dünyaya açılan penceresinden, di%er insanların asfalt yollarda yü-
rüdüklerini, içinde çe"mesi ve tuvaleti bulunan evlerde ya"adıklarını, vitrinleri dolu 
ma%azalarda alı"veri" yaptıklarını görecek ve benzerini köyünde görmek isteyecek-
tir.

Köylerin durumunu düzeltmek için çok gayret sarf ettik. Elde edilen neticeler 
çarpıcıdır.

Son be" yılda köylerimizde 51 bin km. tesviye, 50 bin stabilize yol yapılmı"tır. 
1983 yılı itibariyle 11.000 km. asfalt köy yolu olmasına mukabil, son be" yılda 16 
bin km. köy yolu asfaltlanmı"tır. Köy yollarında standart ve kalite, önemli ölçüde 
düzelmeye ba"lamı"tır.

1983 yılında kırsal alanda içme suyu bulunan ünite sayısı 38 bin iken, son be" 
yılda 24.700 üniteye içme suyu götürülmü"tür.

Cumhuriyetin ilk 60 yılında 10 bin köyümüze telefon götürülmü"tür. Biz, be" 
yıl içerisinde bu rakamı 37 binin üzerine çıkardık. Di%er bir deyimle, 60 senede 
yapılanın 3,6 katını 5 seneye sı%dırdık.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekili, "ehirlerimizi modernle"tirmek ve "ehirde 
ya"ayan vatanda"larımıza daha iyi hizmetler götürmek için, belediyelerimize bü-
yük maddi imkânlar aktardık ve onlara bu görevlerini ifa etmek için yetki verdik.
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Ba"ta içme suyu ve kanalizasyon olmak üzere, ye"il sahalar ve parklar, yollar 
ve pek çok altyapı hizmetleri yapılmaya ba"lanmı"tır. 1983 yılında mahalli idare 
harcamalarının GSMH’ya oranı yüzde 1,7’den 1988 yılında yüzde 3,2’ye çıkmı"tır.

Mahalli idarelere ek olarak, "ehirlerimizde, ba"ta TEK ve PTT olmak üzere, 
di%er kamu kurulu"ları da insanımıza hizmet götürmek için seferber olmu"lardır. 
$ehirlerimiz ı"ıklandırılmı", elektriksiz mahallelere elektrik götürülmü", programlı 
elektrik kesintileri tamamen bertaraf edilmi"tir. 1983’te 7.000 Mw civarında olan 
kurulu güç, 1988 yılı sonunda, 14.500 Mw’ın üzerine çıkarılmı"tır. Di%er bir deyim-
le, 60 yılda kurulan 7 000 Mw güce, Anavatan iktidarı 5 yıllık icraatında 7.500 Mw 
kurulu gücü ilave etmi"tir. Bu, her yıl Keban’ın 1,5 misli büyüklü%ünde bir santralı 
devreye sokmakla e"de%erdir.

Sosyal ve iktisadi faydaları yönünden Güneydo%u Anadolu Projesini birinci ön-
celikli bir proje saydık ve kısa zamanda tamamlanabilmesi için gerekli bütün tedbir-
leri almayı milli bir görev kabul ettik.

Önümüzdeki devrede:
Altyapı yatırımlarında Yap-!"let-Devret modeline devam edilecektir. Di%er ül-

kelere de örnek olan bu modelle, devletin altyapı yatırımlarım takviye ederek, geli"-
mi"lik seviyesini, ileri ülkeler seviyesine yakla"tırmaya çalı"aca%ız.

1983 yılında elektrik enerjisi üretimi 27,3 milyar Kw/h idi. 1989 yılında 52 
milyar Kw/h’e ula"acaktır. Aslında üretim kapasitemiz bunun hayli üzerindedir. 
Bulgaristan’dan elektrik ithali durdurulmu", Türkiye, elektrik ihraç edecek duruma 
gelmi"tir. 1994 yılı hedefi 88 milyar Kw/h’tir. Yeni enerji tesisleri yanında trafolar 
ve enerji nakil hatları ıslah edilecek; enerji, bol ve güvenilir olacaktır.

Halen yapımına ba"lanmı" bulunan 1.500 km. otoyol önümüzdeki dönemde 
tamamlanacak, 1.500 km. yeni otoyola ba"lanacaktır.

Büyük "ehirlerimizdeki metro, hafif metro ve toplu ta"ıma hizmetleri, mali ba-
kımdan desteklenecektir.

Ba"ta Akdeniz sahilleri olmak üzere toplam, 100 milyon ton kapasitede yeni ve 
tevsi limanlar yapılacaktır.

Yurt içinde bütün önemli merkezlere hava ula"ımını sa%lamak hedefimizdir. 
Turizmin geli"mesi ve milletlerarası hava ula"ımından daha fazla pay alabilmek 
için, mevcut hava alanları modernle"tirilecek, tevsi edilecek, yenileri yapılacak-
tır. Milletlerarası uçak seferleri, ABD, Japonya, Çin gibi ülkelere te"mil edilmi"tir. 
Atatürk Hava Limanı açık hava limanı haline getirilecek, Ortado%u ve Güneydo%u 
Avrupa’nın en hareketli hava limanı olacaktır.

Bütün "ehirlerin kanalizasyon "ebekeleri önemli ölçüde bitirilmi" olacaktır.
$ehirlerimizin havasını daha temiz tutmak ve enerji santrallarını beslemek 

yanında, kaliteli ve yüksek kalorili tabii gazdan büyük ölçüde istifade edilecektir. 
Ba"ta !stanbul, !zmit, Bursa, Eski"ehir, Ankara, Konya, Kayseri ile Balıkesir, !zmir, 
Manisa olmak üzere çok sayıda "ehrimizin tabii gazdan faydalanması çalı"maları-
nın bir bölümü gerçekle"tirilmi"tir.
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Son altı yılda oldu%u gibi, haberle"me ve bilgi naklinde elektronikteki geli"-
meler en sıkı bir "ekilde takip edilecek, yatırımlar bütün hızıyla sürdürülecektir. 
Telefonda hedefimiz 10 milyon hatta ula"mak, her isteyene telefon verebilmektir.

Bu yıl yayına ba"layan TV kanallarına ilaveten, yeni TV kanalları devreye gire-
cek, TV yayınlarını iyi seyredemeyen yörelere uydu kanalıyla kaliteli yayın yapma 
imkânı getirilecek, yer alıcı istasyonları yurt çapında yaygınla"tırılacaktır.

Altyapısı olu"turulan modern haberle"me ve bilgi akımı sistemleri yurt çapın-
da yaygınla"tırılacaktır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, tarım sektörünün hızlı bir "ekilde geli"-
mesinin sa%lanabilmesi için, hedefimiz ve yaptıklarımız "öyle özetlenebilir:

1984-1988 arasında tarımın ortalama geli"me hızı yüzde 4,6 olmu"tur. Bu hız, 
plan hedeflerinin üzerindedir.

Tarım ürünleri destekleme politikasında, çiftçimizin alın terinin kar"ılı%ını 
vermeye, ödemeleri zamanında yapmaya gayret ettik. Destekleme fiyatlarını enf-
lasyon hızının üzerinde tatminkâr düzeylerde tuttuk, ödemeleri pe"in ve daha kısa 
zamanda yaptık. Birçok üründe ilan etti%imiz fiyatlara ek olarak, haftalık ve aylık 
ilave ödemeler getirdik.

Tarımda ba"lıca hedefimiz, verimlilik, kalite ve modern üretim tekniklerinin 
uygulanmasını sa%lamaktır.

Çiftçilerimizin ve tarımın desteklenmesi için T.C. Ziraat Bankası, tarım kredi 
kooperatifleri ve di%er zirai amaçlı finans kaynaklarından açılan krediler, enflas-
yonda dikkate alınarak, reel olarak önemli ölçüde artırılmı"tır.

Tohumculukta ve hayvancılıkta, Cumhuriyet tarihimizin en önemli hamleleri 
yapılmı"tır. Bugün, yerli yabancı 40’a yakın tohumculuk "irketi kurulmu"; üretilen 
vasıflı ve hibrit tohumlar, Türkiye’nin ihtiyacını kar"ıladı%ı gibi, Amerika dahil, ih-
racat da ba"lamı"tır. Hayvancılıkta, bilhassa süt sı%ırcılı%ını geli"tirmek için 100 
bin ba" hayvanın ithal edilmesi hedef alınmı", bugüne kadar bunun 50 bin ba"a 
yakını getirtilerek çiftçilerimize da%ıtılmı"tır.

Son be" yılda 700 bin hektar alan sulamaya açılmı" olup, toprak ıslahı erozyon 
önleme ve toprak tahlili gibi konulara büyük a%ırlık verilmi"tir, önümüzdeki dö-
nem GAP dahil, sulamada büyük hamleler yapılacaktır.

Soya, mısır, ayçiçe%i, patates, hibrit sebzeler ve yem bitkileri üretiminin geli"-
tirilmesine önem verilmi", ba"ta yüksek verimli tohumluklarla ve modern üretim 
teknikleriyle bu gibi ürünlerin verimleri büyük ölçüde artırılmı"tır.

Ticari gübreye yapılmakta olan sübvansiyon, bu yıl bir trilyon liraya yakla"a-
caktır. Zirai mücadele ve veteriner ilaçları ile süt ve belirli ürünlerin tohumlukları-
na yapılan destekler devam etmektedir.

Ham ve i"lenmi" tarım ürünleri ihracatını artırmak için, çe"itli ürünler için çok 
yönlü te"vik tedbirleri uygulanmaktadır.



6312 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

Tarım Reformu Kanunu çerçevesinde, reform bölgesi alanları dahilinde çift-
çilerin topraklandırılması ve verimliliklerinin artırılması için uygulamalar devam 
ettirilmektedir.

Bu yıl kar"ıla"tı%ımız son 50 yılın en "iddetli kuraklı%ına ra%men, ortaya çıkan 
bu%day ve arpa tohumluk taleplerinin kar"ılanması için gereken bütün tedbirler 
alınmı", çiftçilerimizin tohumsuz kalmaması için bütün imkânlar seferber edilmi"-
tir. Ayrıca, kuraklıktan yüzde 40 ve daha fazla zarar gören bütün çiftçilerimizin T.C. 
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine 5 milyon liraya kadar olan borçları, 
faizsiz olarak bir yıl için ertelenmi"tir. Yine, zarara u%ramı" çiftçilerimizin aynı ku-
rulu"lara olan vadesi geçmi", idari ve kanuni takipteki 50 milyon liraya kadar olan 
kredi borçları, uygun "artlarla taksitlendirilmi"tir.

Bu yıl ya"adı%ımız kuraklık kar"ısında herhangi bir sıkıntının olmaması için, 4 
milyon tonu bu%day ve 1,8 milyon tonu yem maddeleri olmak üzere toplam 6 mil-
yon ton civarında gıda ve yem ürünleri ithalatı ba%lantısı yapılmı"tır. Bunun büyük 
bölümü gerçekle"tirilmi" olup, kalan miktarı program dahilinde ithal edilmektedir.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, büyük ürün kayıplarına ra%men, hiçbir 
malın darlı%ı veya yoklu%u bahis konusu de%ildir.

Türkiye, bu mikyastaki büyük bir ithalatı finanse etmek üzere, bir milyar dolan 
rahatlıkla sa%layacak ekonomik güce ve itibara sahip oldu%unu göstermi"tir.

Sayın milletvekilleri, milletimizin devlete emaneti olan ormanlarımızı, vasıf 
ve üretim yönünden ileri bir seviyeye çıkartmak için önemli adımlar atmı" bulunu-
yoruz. Bu amaçla, Devlet ve orman köylüsü ili"kilerinin iyile"tirilmesi için gerekli 
kanuni düzenlemeler yapılmı" orman kadastrosu ve a%açlandırma hizmetlerine ön-
celik verilmi"tir.

1984-1989 yılları arasında, toplam 700 bin hektar orman alanında a%açlan-
dırma yapılmı"tır. Orman kadastro ve mülkiyet çalı"malarına hız verilmi", orman 
yangınlarıyla mücadele ve orman koruma faaliyetlerinde kayda de%er geli"meler 
sa%lanmı"tır.

De%erli milletvekilleri, sanayile"me politikamızın hedefi, modern ve geli"mi" 
ülkelerin sanayile"me seviyesine eri"mektir.

Uzun yıllardan beri devam eden ithal ikamesi anlayı"ı terk edilmi", ihracata 
dönük ve dünya sanayi ve ticaretine entegre olabilecek bir sanayile"me politikasına 
geçilmi"tir.

Kalite ve fiyat yönünden dünya pazarlarında rekabet edebilir mamulleri üret-
meyi, buna mukabil rekabet edemeyece%imiz mamul ve yan mamulleri ithal etmeyi 
sanayile"mede temel ilke kabul ediyoruz.

Sanayimizin sa%lıklı bir "ekilde geli"mesi için, döviz kurunun gerçekçi, gümrük 
hadlerinin makul olması gerekir.

A"ırı sübvansiyonlar, çok yüksek gümrük hadleri ve ithal yasaklamaları ile ko-
runan bir yapıda, sanayiin sa%lıklı geli"mesi mümkün de%ildir. Son dört yıllık uygu-
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lama bu gerçe%i do%rulamı", sınai üretim artmı", yerli malların kalitesi yükselmi", 
ihracat imkânları önemli ölçüde geni"lemi"tir.

1984-1988 döneminde sanayimiz ihracata dönük, dı" piyasa "artları ile reka-
bet edebilen köklü bir yapısal de%i"im içerisindedir. Bu dönemde sanayimizin or-
talama yıllık geli"me hızı, yüzde 7,1 olmu"tur. Sanayi malları ihracatı 1979 yılında 
780 milyon dolar iken, 1988 yılında 8,9 milyar dolara, yani 11 katına çıkmı"tır.

1990 yılında, Destekleme ve Fiyat !stikrar fonundan prim ödemeleri devam 
edecektir. Ülkemizin taraf oldu%u anla"malar dikkate alınarak, ihracatta do%rudan 
te"vikler yerine, uygulamaya ba"lanan kredi te"viklerine a%ırlık verilecektir. !hra-
catçıya kredi deste%ini artırmak amacıyla kurulmu" bulunan Eximbank kaynakla-
rının güçlendirilmesi sa%lanacaktır. Teknoloji ve ihracat yönünden önemli görülen 
sanayilere özel te"vikler uygulanacak, ihracatın ve dı" rekabetin etkisiyle üretim 
ve kalite yükselmeye devam edecektir. Tekstil, elektronik, savunma sanayii ile ileri 
teknoloji kullanan alanlarda önemli geli"meler olacaktır. Sanayi mallarının ihracat 
içerisindeki payı yükseltilecektir.

Sayın milletvekilleri, iktisadi ve sosyal bünyemizde, hizmet, üretim ve istik-
rar unsuru olarak esnaf ve sanatkârın önemli bir yeri vardır. Esnaf ve sanatkârlar, 
emek ve sermayenin birle"tirici, te"ebbüs gücünün geli"mesi için tabii "artların 
mevcut oldu%u meslekler toplulu%udur.

Esnaf ve sanatkâr için en önemli husus, i"yeri sahibi olması ve makine teçhi-
zat alımında gerekli deste%in teminidir. Bu maksatla, küçük sanayi sitelerinin daha 
hızlı bir "ekilde tamamlanmasına öncelik verilmi"tir.

1984 yılı öncesinde, 19 yılda, yakla"ık 25 bin i"yeri yapılmı"tı. Biz, 6 yılda bun-
dan fazla i"yeri yaptık. Halen 85 bin kadar yeni i"yeri de in"a halindedir.

Esnaf ve sanatkârlarımızın üretti%i malların sadece yurt içinde de%il, yurt dı-
"ında da pazarlanabilmesi için gerekli te"vikler uygulanacak, teknik yardım, bilgi ve 
e%itim yönünden daha iyi hizmet veren danı"ma ve yardım birimleri geli"tirilecek, 
bu maksatla esnaf ve sanatkâr kurulu"larına gerekli yardım yapılacaktır.

Küçük ve orta büyüklükteki i"letmeler için ihtiyaç duyulan i"yerleri ve alt yapı 
imkânları büyük ölçüde sa%lanmı" bulundu%undan, geli"mi" ülkelerde oldu%u gibi, 
ülkemizde de modern bilim ve teknolojik yeniliklerin küçük ve orta ölçekli sanayi 
i"letmelerinde de uygulanmasını sa%lamak büyük bir önem ve öncelik kazandı%ın-
dan, küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri gibi sanayi potansiyelinin 
bulundu%u yerlerde açılacak bu i"letmelerin desteklenmesi ve geli"tirilmesi için da-
nı"manlık, ihtisas, e%itim, teknoloji geli"tirme merkezleri ve enstitüleri, teknopark 
ve bilgi bankaları ile hizmet verecek (Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geli"tirme ve 
Destekleme !daresi Ba"kanlı%ı) olan bir te"kilatın kurulmasına ili"kin kanun tasa-
rısı hazırlanmı" ve Yüce Meclise arz edilmi"tir.

De%erli milletvekilleri, ba"ta Do%u ve Güneydo%u Anadolu bölgeleri olmak üze-
re, kalkınmada öncelikli yörelerimizin geli"tirilmesi, bölgeler arasındaki geli"mi"lik 
farklılıklarının azaltılması, refahın yurt sathına dengeli yayılması, ba"lıca hedefle-
rimiz arasındadır.
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Anavatan Hükümetleri döneminde, kalkınmada öncelikli yörelerimizin makûs 
talihini yenmek için önemli hamleler yapılmı"tır.

Son altı yılda enerji ve sulama barajları, belediye hizmetleri, bütün kasaba ve 
köylerin telefonu, köy elektrifikasyonu ve köy yollarında, daha önce yapılan bütün 
i"lerden fazlası gerçekle"tirilmi"tir. Bu bölgelerde çalı"tırılanların daha fazla ücret 
alması sa%lanmı", çok sayıda lojman in"a edilmi"tir. GAP Projesi içerisinde yer alan 
"ehir, kasaba ve köylerimiz, 1990’lardan itibaren tedricen Türkiye’nin tarım, sana-
yi ve ticaret sektörleri bakımından geli"mi" bölgeleri arasına girecektir.

De%erli milletvekilleri, tüketicinin korunmasını sa%layacak unsurların ba"ın-
da, ticaret sektörünün sa%lıklı çalı"ması gelir. Bunun için de sa%lam rekabet "artla-
rının olu"turulması, mal ve hizmet pazarlamasındaki bütün faaliyetlerin birbirini 
tamamlayıcı, sürekli ve güvenli olması gerekir. Böylece tüketiciye her mevsimde 
kaliteli, yeterli ve istikrarlı fiyatla mal ve hizmet arz etmek mümkün olabilir.

Ticaretin geli"mesine, bunun için de özellikle sa%lıklı bir pazarlama zinciri-
nin kurulmasına yönelik tedbirlere önem verilecektir. Her çe"it mal ve ürünün en 
iyi "ekilde de%erlendirilebilmesi, bunların iç ve dı" pazarlara zamanında ve yeterli 
miktarlarda verilebilmesi için tasnif, i"leme, ambalajlama, depolama ve muhafaza 
tesislerinin kurulması desteklenecektir.

Kara, deniz ve hava ta"ımacılı%ını, Türkiye’nin co%rafi avantajlarım da dikkate 
alarak, en iyi "ekilde geli"tirecek tedbirleri almaya devam edece%iz.

Dı" ülkelerde hizmet veren müteahhitlerimize, di%er ülkelerin de yaptı%ı gibi 
destek olduk. Müteahhitlerimizin dünya piyasasında daha güçlü hale gelmeleri 
için, verilen te"viklere devam edilecektir.

!stanbul’u deniza"ırı i" ve bankacılık merkezi yapmak için çalı"ma devam et-
mektedir.

De%erli milletvekilleri, geli"me açısından, son altı yılda Türkiye net turizm ge-
liri artı"ında, dünyada en ba"arılı ülke olmu"tur. 1983 yılı sonunda 66 bin olan 
turistik yatak sayısı, 1989 yılı sonunda 160 bine ula"acaktır. Altına Plan dönemi 
sonunda bu rakamın 350 bine ula"ması beklenmektedir, önümüzdeki devrede he-
defimiz, kaliteli ve gelir düzeyi yüksek yabancı turisti Türkiye’ye çekmektir.

Bu hedeflere ula"mak için;
E%itilmi" turizm personeli ile su, kanalizasyon, yol vb. gibi teknik altyapı hiz-

metlerinin yeterli düzeye çıkarılması,
Büyük ço%unlu%u kum-deniz-güne" turizmine hitap eden türdeki tesislere, ter-

mal, golf, kültür, kamping, kı", kongre turizmi türündeki yeni tesislerle arz çe"itli%i 
getirilmesi,

Ülkenin belli yörelerine yo%unla"mı" olan turistik tesislerin potansiyel arz 
eden di%er bölgelere de dengeli bir biçimde da%ılımının gerçekle"tirilmesi,

Mevcut tesislerin yılın on iki ayı boyunca hizmet verebilecek niteli%e kavu"tu-
rulması ve yan harcamaları te"vik edici üniteler ilavesiyle doluluk oranları ve ve-
rimliliklerinin artırılması,



Akbulut Hükümet" • 6315

Turistik tesis i"letmecili%i geli"tirilerek, küçük kapasiteli tesislerin ve aile i"let-
mecili%inin te"vik edilmesi,

Turizm hizmetlerinin pazarlama ve tanıtımında özel ve kamu i"birli%inin te"-
vik edilmesi, Charter ta"ımacılı%ının geli"tirilmesi ve yerli seyahat acentelerinin tur 
operatörlü%üne te"vik edilmesi,

Atıl potansiyel olarak duran ikincil konutların turizme kazandırılması,
Türk turizminin hitap etti%i ulusların pazar yelpazesinin, para harcayan türde 

turist gönderen yeni pazar ülkelere do%ru geni"letilmesine a%ırlık verilecektir.
De%erli milletvekilleri, kalkınmada asıl hedef, sosyal geli"menin sa%lanmasıdır.
Bütün ekonomik geli"meler, sosyal geli"melere paralel olarak gitmek mecburi-

yetindedir.
Hedef olarak sosyal adaletin ve fırsat e"itli%inin sa%lanması, bölgeler arası ge-

li"mi"lik farklarının azaltılması, refahın yaygınla"tırılması, sosyal politikamızın te-
mel unsurlarını meydana getirir.

Sosyal geli"menin süreklili%i ve gerekli kaynakların artan bir "ekilde temini, ik-
tisadi geli"me ile yakından ilgilidir. Bu itibarla sosyal ve iktisadi geli"me arasındaki 
ahengin ve dengenin korunması önemlidir.

Sosyal güvenlikte ana politikamız, nüfusun tümünü en kısa zamanda sosyal 
güvenlik "emsiyesi altına almaktır. Bu amaca ula"mak için, bir yandan kapsam dı-
"ındaki gruplara sosyal güvenli%in götürülmesi, di%er yandan, halen bu hizmetler-
den yararlananlara götürülen programların daha etkin hale getirilmesi gerekmek-
tedir. Tarım kesiminde halen 750.000 civarında olan sigortalı nüfusun, Hükümet 
dönemimiz içerisinde hızla artırılması, hedefimiz bulunmaktadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı içerisindeki sigortalılarımıza ve 
yurt dı"ında çalı"an i"çilerimize götürülmekte olan sosyal güvenlik hizmetlerinin 
kalitesini artırmak için, yasal düzenlemeler yanında, uygulamadaki aksaklıkların 
giderilmesi için idari ve mali tedbirlere de önem verilecektir.

Bu meyanda, emekli dul ve yetimlerimizin aylıklarını, enflasyondan etkilen-
meyecek seviyede tutmak için sosyal güvenlik kurulu"larının mali durumlarım da 
dikkate almak suretiyle ayarlayaca%ız.

Sosyal Sigortalar Kurumunun sa%lık yardımları ve hizmetlerini, akılcı çözüm-
ler getirmek suretiyle en yüksek seviyeye ula"tırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında 
Ba%-Kur sigortalı ve emeklilerine götürmekte oldu%umuz ve satın alma suretiyle 
uyguladı%ımız sa%lık hizmetlerine önem vererek, halihazır sorunların çözümlen-
mesi için idari ve yasal düzenlemelerin gerçekle"tirilmesine çalı"aca%ız.

Sosyal güvenlik fonlarını verimli ve güvenli alanlarda kullanmak suretiyle, 
hem milli ekonomimize katkıda bulunmayı dü"ünüyoruz, hem de sosyal güvenlik 
yardım ve standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Çalı"ma hayatımızın i"çi, i"veren ve devlet üçlüsünün uyum içerisinde ve birbi-
rini tamamlayacak biçimde yürütülmesine özel bir önem atfediyoruz. Çalı"ma ha-
yatını düzenlemek, çalı"anların hayat seviyesini yükseltmek, çalı"anları korumak, 
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i"çi sa%lı%ı ve i" güvenli%i konusunda geli"mi" ülkelerin seviyesini hedeflemi" bulu-
nuyoruz. Toplu pazarlık sisteminin bütün "artları ile yerle"mesi için azami gayret 
sarf edece%iz.

Ev kadınlarının ve genç kızların istihdamı için ba"latılmı" bulunan hizmetlere 
hız verece%iz. Vasıfsız i"gücünü ülke ekonomisinin ihtiyacı olan meslek dallarına 
yönlendirmek için, i"gücü yeti"tirme projelerine devam edece%iz.

Bu a"amada, toplumsal olarak korunması gereken sakatlara yönelik hizmetle-
rin koordinasyonu ve istihdamı hususlarına ayrı bir önem verilecek, eski hüküm-
lülerin istihdam alanlarında de%erlendirilmesi temin edilmek suretiyle, topluma 
yararlı birer ki"i olmaları sa%lanacaktır.

Hiçbir sosyal güvenlik sistemi içerisinde olmayıp muhtaç durumda bulunan 
vatanda"larımıza sahip çıkmak maksadıyla Sosyal Yardımla"ma ve Dayanı"mayı 
Te"vik Fonu kurulmu", bu fona ba%lı olarak il ve ilçe merkezlerinde vakıflar çalı"-
maya ba"lamı"tır. Bu "ekilde yüzbinlerce vatanda"ımıza yardım yapılmaktadır.

De%erli milletvekilleri, aile, toplumun temelidir.

Toplum hayatının ahenkli ve sa%lam bir "ekilde devam ettirilmesinde, gençle-
rimizin yeti"tirilmesinde, ahlakın, milli ve manevi de%erlerin korunmasında; aile 
yapımızın tabii ve tarihi vasıfları olan, örf ve ananelerimiz ile perçinle"mi" bulu-
nan, sevgi, saygı, feragat ve fedakârlı%ın rolü her "eyin üzerindedir. Fert ve toplum 
seviyesinde sosyal güvenli%in ilk ve önemli teminatı ailedir.

Kadını, toplumumuzun ve aile müessesemizin en önemli unsuru olarak görü-
yoruz. Kadınlarımızın haklarının korunması ve ülkemizin geli"mesine daha fazla 
katkılarının sa%lanması hedefimizdir.

De%erli milletvekilleri, önümüzdeki dönem e%itim ve ö%retim, en fazla önem 
verdi%imiz konuların ba"ında gelecektir.

Gelece%imizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, modern ve ileri 
Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılâplarına ba%lı, milli, manevi ve ahlaki de%erle-
rimizi benimsemi", bilgili, ilmi dü"ünceye sahip, herkese kar"ı sevgi, saygı ve müsa-
maha besleyen medeni birer insan olarak yeti"melerini milli e%itimin esası sayarız.

E%itim ve ö%retimde fırsat e"itli%inin sa%lanması esastır.

Ö%retmen, e%itimin ve toplumun temel ta"ıdır. Bu mesle%in cazip hale getiril-
mesi için, özendirici tedbirler alınmasına devam edilecektir.

Geli"menin ve modernle"menin temelindeki ba"lıca unsurlar, insan ve sistem-
dir. !nsanın eme%i ve çalı"ması, her "eyin üzerindedir.

Kalkınma, insano%lunun i"idir. !leri toplumlarda yeti"mi" insanın, insan gücü 
kalitesinin, dünyanın en zengin tabii kaynaklarından daha önemli oldu%u gözleri-
mizin önündedir.

Esas olan, herkesi bir meslek sahibi yapmaktır. Her "eyden önce, insanın ken-
dine güven duymasının ilk "artı, meslek sahibi olmasıdır.
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!ktisadi hayatımızdaki geli"meler, her seviyede ihtisasa yönelik ve uygulama-
lı e%itim ve ö%retime a%ırlık verilmesini gerektirmektedir. Son dört yılda, mevcut 
e%itim sistemi yanında çıraklık e%itimi ve beceri kursları ile belirli mesafeler alın-
mı"tır.

Önümüzdeki dönemde ortaö%retimden, yüksekokul ve üniversiteye kadar es-
nek ve yönlendirilmi" bir insan gücü planlamasına a%ırlık verilecektir.

Türkçe’nin do%ru ve güzel konu"ulması ve yazılması için gerekli bütün tedbir-
ler alınacaktır.

Her seviyede e%itim ve ö%retimde, ba"ta televizyon ve bilgisayar olmak üzere, 
teknolojinin imkânlarından en ileri safhada istifade edilecektir. Herkese bir yabana 
lisan ö%retmek hedefimizdir.

Halk e%itimine süreklilik kazandırmak amacıyla, okul dı"ı e%itim ve kültür faa-
liyetlerinin geli"tirilmesi, radyo ve televizyondan müessir bir "ekilde faydalanılma-
sı için gereken yatırımları tamamlayaca%ız.

Ö%retmenlerin meslek içi e%itimine önem verilerek, devamlı geli"meleri sa%-
lanacaktır.

Çok kanallı e%itim televizyonu, ö%renci ve ö%retmenlerin e%itim ve ö%retimin-
de yardımcı ve hızlandırıcı bir araç olarak kullanılacaktır.

E%itim programları, ders kitapları, e%itim araç ve gereçleri ile ö%retim yöntem 
ve tekniklerinin, bilim ve teknolojideki yeniliklere toplumumuzun ve insanımızın 
de%i"en ihtiyaçlarına uygun olarak geli"tirilmesi sa%lanacaktır.

Bilgisayarlı, göze ve kula%a hitap eden modern e%itim sistemleri, okullarımızın 
en önemli e%itim araçları haline getirilecektir. E%itim ve ö%retimde ba"latılan bilgi-
sayar kullanımına hızlandırılarak devam edilecektir.

!lk ve ortaö%retimde ikili ö%renimin kaldırılmasını, sınıflardaki ö%renci sayısı-
nın azaltılmasını hedef alıyoruz.

3308 sayılı Kanunla kurumsal bir yapıya kavu"turulan çıraklık ve meslek e%iti-
minin geli"tirilerek yaygınla"tırılmasına devam edilecektir.

Yüksekö%retim kurulu"larımızda müspet ilimler, sosyal ve manevi ilimler ile 
birlikte teorik ve uygulamalı ara"tırma ve geli"tirme faaliyetlerine önem verilme-
sini; bu kurulu"larımızın sınai, iktisadi, sosyal ve di%er konularda pratik ara"tırma 
ve geli"tirmeye yönelmelerini te"vik için gerekli tedbirlerin alınmasını faydalı gör-
mekteyiz.

Bugüne kadar yapılan uygulamalar ve sonuçları de%erlendirerek, YÖK Kanunu 
günün "artlarına göre de%i"tirilecektir.

De%erli milletvekilleri, milli kültürümüz, kalkınma, ça%da"la"ma ve dı"a açılma 
çalı"malarının özünü olu"turacaktır. Hür dü"ünce, ilmi zihniyet, ara"tırma ruhu, 
geli"me heyecanı, metodu çalı"ma ve tasarruf alı"kanlı%ı gibi ça%da"la"manın te-
meli olan unsurların toplumumuzda yaygınla"masını sa%lamak için, kültürümüzün 
kaynaklarından yararlanmak hedeflenmi"tir. Bu hedeflere, milli kültürden hare-
ketle varılabilece%ine inanıyoruz.
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Milli kültürün geli"tirilmesi ve yaygınla"tırılması, kalkınma politikalarının te-
mel ilkelerinin ba"ında gelecektir.

Milli ve manevi de%erlerin korunmasında ve geli"tirilmesinde, milli bütünlü-
%ün ve dayanı"manın sa%lamla"tırılmasında temel unsur, kültürümüzün ara"tırıl-
ması ve tanıtılmasıdır. Böylece, milli kültür, gelecek nesillere de zenginle"tirilerek 
intikal ettirilmi" olacaktır.

Kültür ve sanat, milli de%erlerin korunmasında ve geli"mesinde oldu%u kadar, 
milletlerarası münasebetlerde de yakınla"ma ve dayanı"manın temel unsurudur. 
Dünya barı"ının köprüsü, kültürel alı"veri" olacaktır.

Avrupa Toplulu%u ile bütünle"me dönemi içinde ortaya çıkması muhtemel kül-
türel münasebetlerin alaca%ı yeni boyutlar göz önünde bulundurulacak ve kültürü-
müzün Topluluk ülkelerine tanıtılmasına özen gösterilecektir.

Türk film sanayiinin geli"tirilmesi konusunda devletçe her türlü destek sa%la-
nacaktır.

Fikir ve sanat eseri sahiplerinin haklarının korunmasına ve devletçe destek-
lenmesine devam edilecektir.

Eski yapı ve eserlerin korunması ve ya"atılması, tarihimize ve kültürümüze bir 
saygının ifadesi olarak devam edecek, bu konuda ülke bütününde “koruma kültü-
rünün” yayılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Eski eser kaçakçılı%ının önlenebilmesi için, gerekli her türlü tedbir alınarak, 
çe"itli yollarla yurt dı"ına kaçırılan eski eserlerin Türkiye’ye geri getirilebilmesi için 
çalı"malara devam edilecektir.

Kütüphane hizmetlerinin daha verimli ve ülke çapında dengeli bir "ekilde yay-
gınla"tırılması için yeni tedbirler geli"tirilecektir

Okuma zevk ve alı"kanlı%ının yaygınla"tırılması için gerekli ara"tırmalar yapı-
larak, yeni eserler ortaya koyacak kabiliyetli ki"ilerin ke"fedilmesi, yönlendirilmesi, 
özendirilmesi ve desteklenmesi hususunda çalı"malar sürdürülecektir.

Ar"iv belgelerinin korunması, tasnif edilmesi ve ara"tırıcıların hizmetine su-
nulması sa%lanacaktır.

Türk edebiyatını ve sanatını dünyada tanıtmak için, yazarlarımızın eserleri 
yabancı dillerde yayınlanacak, bilim ve kültür yayınlarının yaygınla"tırılması daha 
da hızlandırılacaktır. Türk-!slâm eserleri öncelikli olmak üzere, kültür varlıklarının 
korunması, bakımı, onarımı ve restorasyonuna a%ırlık verilecektir.

Milletimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli rolü olan edebiyat, müzik, re-
sim, folklor, sinema, tiyatro ve di%er sanat dallarının geli"tirilmesi kültür ve sanat 
politikamızın ana hedefidir.

Opera, bale ve orkestra çalı"malarında ça%da" bir yakla"ımla milli kültür biri-
kimimizden yararlanılacak, tiyatro çalı"malarında yerli eserlere a%ırlık verilecektir.

Özel tiyatroların devlet tarafından desteklenmesi hamlesi artırılarak devam 
edecektir.
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De%erli milletvekilleri, önümüzdeki dönemde sa%lık hizmetlerine büyük önem 
verece%iz.

Sa%lık hizmetlerinden bütün vatanda"larımızın en iyi "ekilde faydalanmasını 
sa%lamak hedefimizdir.

Bu hedefe ula"mak üzere, öngördü%ümüz tedbirlerin büyük bir bölümü, bir 
süre önce çıkardı%ımız Sa%lık Hizmetleri Temel Kanunu içinde yer almaktadır. 

Önümüzdeki dönemde:
Sa%lık hizmetlerinin, vasıflı, güvenilir, kolay eri"ilebilir, formaliteden uzak ve 

yurda dengeli bir "ekilde yayılması esastır; bunun için, zorlayıcı de%il, te"vik edici 
tedbirler uygulanacaktır.

Hastane, sa%lık oca%ı ve sa%lık evi sayısı arttırılacak, sa%lık tesislerimiz daha 
modern alet, makine ve araçlarla teçhiz edilmeye devam edilecektir.

Devlet, Sosyal Sigortalar Kurumu, üniversite ve di%er kamu kurulu"larının 
hastaneleri arasında i"birli%i imkânlarının artırılarak, birbirlerini takviye eden bir 
anlayı"la çalı"maları sa%lanacaktır.

Bütün vatanda"larımızın sa%lık sigortasına kavu"turulmasını, herkesin istedi-
%i hastaneden faydalanmasını sa%layacak bir sistemin kurulmasını hedef aldık.

Devletin yapaca%ı hizmet ve faaliyetlere ilaveten özel sa%lık müesseselerinin 
kurulmasını te"vik ediyoruz. Bilhassa bu alanda sa%lık turizmine de a%ırlık vererek, 
ülkemizde en modern sa%lık merkezlerinin kurulmasına yardımcı olaca%ız.

Aile hekimli%i sistemine geçilerek, hastanın kendi doktorunu seçme imkânı 
getirilecek, böylece gereksiz yere hastane hastane dola"ma problemi ortadan kal-
kacaktır.

De%erli milletvekilleri, sendika kurma, toplu sözle"me, grev hakkı ve lokavt, 
hür demokratik nizamda çalı"ma hayatını düzenleyen temel unsurlardır. Çalı"ma 
hayatının adil, istikrarlı bir sistem içinde yürütülmesi, sosyal ve iktisadi geli"mede 
ba"lıca hedefimizdir. Bu maksatla, milli "artlara uygun olarak tedbirler alınacak, 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Milli ekonomimiz yönünden, verimlili%i ve çalı"mayı te"vik edici esasların uy-
gulanması gerekmektedir.

!"çi ve i"verenin aynı gaye için çalı"ması, kar"ılıklı hak ve görevlerin adil esas-
lara ba%lanması mücadele ve kavga yerine, meseleleri görü"erek anla"ma yolunun 
tercih edilmesi, hedef olmalıdır. Bu hedef istikametinde gayret gösterildi%i takdir-
de, vatanperver ve sa%duyulu i"çi ve i"verenlerimizin, i" barı"ının idamesinde ve 
dolayısıyla sosyal ve iktisadi geli"memizde daha faydalı olacaklarına inanıyoruz.

Ücretin i"e ve verimlili%e göre tespitini e"it i"e e"it ücret verilmesini, sosyal 
adalet anlayı"ımızın icabı sayarız.

!"çilerimizin çalı"ma "artlarının iyile"tirilmesini, i"çi sa%lı%ı ve i" güvenli%i ile 
ilgili tedbirlerin alınmasını ve bu hususun etkin bir "ekilde devlet denetimine tabi 
tutulmasını gerekli görmekteyiz.
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!"çilerimizin mesleki ve teknik yönden geli"meleri ve vasıflı i"çi yeti"tirilmesi 
bakımından i"ba"ında e%itim, kurs ve seminerler düzenlenmesi konusunda önemli 
çalı"malar yapılmı" ve yapılmaya devam edilmektedir.

Yurt dı"ındaki i"çilerimizin ekonomik ve sosyal problemlerinin çözümü, her 
çe"it hak ve menfaatlerinin korunması, yurt dı"ında büyüyen çocuklarımızın milli 
ve manevi de%erlerimize, vatan ve milletimize ba%lılıklarının korunması ve geli"ti-
rilmesi için çalı"mayı önemli bir görev telakki ediyoruz.

De%erli milletvekilleri, gençli%imizi, vatan ve milletin birlik ve bütünlü%ünü 
müdrik, örf ve ananelerimize saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına ba%lı, bilgili, me-
deni, ho"görülü birer insan olarak yeti"tirmeyi amaçlamaktayız.

Gençlerimizin ruh, fikir ve beden yönünden mükemmel "ekilde geli"melerini 
sa%lamak hedefimizdir. Bu maksatla formal e%itim ve ö%retime ilaveten, okul için-
de ve okul dı"ında fikir, kültür ve sanat, spor ve folklor faaliyetlerinin yapılmasına 
imkân verecek modern tesislerin kurulması öncelik ta"ımaktadır.

Orta ve yüksekö%renim yapmı" gençlerimizin meslek hayatına intibakının 
kolayla"tırılması ve ba"arılarının artırılması için önceden çalı"ma ve tatbikat 
imkânlarına kavu"turulmaları önemlidir.

Burs ve yurt "artlarının iyile"tirilmesi, gençli%in bo" zamanlarını en faydalı "e-
kilde de%erlendirmelerini sa%layıcı imkân ve faaliyetlerin desteklenmesi için çok 
önemli adımlar attık.

De%erli milletvekilleri, çevreyi ve tabiatı koruma, Hükümetimizin önem ver-
di%i bir konudur. Do%al, fiziki ve sosyal çevrenin korunarak sürekli bir ekonomik 
kalkınmanın sa%lanması gereklidir. Ekolojik de%erlerin korunması ile ekonomik 
kalkınma bir bütündür.

$ehirle"menin ve sanayile"menin getirdi%i hava ve su kirlenmesinin azaltıl-
ması için ısıtmada iyi kaliteli yakıt kullanılması ve sınai tesislerin artıklarının arı-
tılması gerekmektedir. Bu maksatla, "ehirlerde ısıtma için kaliteli kömür ithaline 
ba"lanmı" ve büyük "ehirlerimizin bazılarında tabii gaz kullanılması için projeler 
yapılmı"tır.

Yeni yapılan sınai tesislerin çevreyi kirletmeyecek "ekilde kurulmasını, halen 
çevreyi kirleten tesislerin de belirli bir süre içinde lüzumlu arıtma tesislerini yap-
malarını sa%layacak tedbirler alınacaktır.

De%erli milletvekilleri, kamu hizmetlerinin süratli, etkili, verimli bir "ekilde 
yürütülmesi, kamu idaresinin temel prensibidir. Hedefimiz, kamu hizmetlerinin 
vatanda"a en iyi "ekilde götürülmesini sa%lamaktır.

Önümüzdeki dönemde:
Türkiye’nin büyümesi ve geli"mesine paralel olarak il, ilçe ve büyük "ehir sayısı 

belirli esaslar dahilinde artırılacaktır.
Belediye ve köy kanunları de%i"tirilerek mahalli idarelerin daha da güçlenmesi 

temin edilecektir.
Tefti" ve denetim sistemi yeni bir anlayı"la düzenlenecektir.
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De%erli milletvekilleri, iktidarımız döneminde bu esaslardan hareketle, kamu 
idaresi bütünüyle gözden geçirilmi", köklü "ekilde de%i"tirilmi" ve bürokratik i"-
lemler her kademede asgariye indirilerek bir idari reform gerçekle"tirilmi"tir.

!dari reform çalı"maları çerçevesinde bir kadro reformu uygulaması da ba"arıl-
mı"tır. Bu düzenleme sonucunda:

Devletin kadroları tespit edilerek kanuna, ba%lanmı".
Kadro unvan standardizasyonu geli"tirilerek, 8.000’den fazla kadro unvanı 

900’e indirilmi" ve basitle"tirilmi".
Kadro tespit ve talepleri, i" analizi ve ölçümlerine dayandırılmı", keyfi kadro-

la"maya son verilmi" ve yeni kadroların ancak kanunla alınabilece%i esası getiril-
mi"tir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; adalet mülkün temelidir.
Hukukun üstünlü%üne saygılı ve hukuk devleti esaslarına ba%lı olmak vazgeçi-

lemeyecek ilkelerdir.
Yargı organlarının ba%ımsızlı%ı ve tarafsızlı%ı esastır.
Hükümetimiz, adaletin temini ve tevziini, vatanda"lar arasında hiçbir ayırım 

yapılmadan gerçekle"mesinin sa%lanmasını temel görevleri arasında görmektedir.
Yargının artan i" yükünü dengelemek, adaletin tecellisindeki gecikmeleri en 

aza indirmek amacımızdır.
Adalet hizmetlerinin bir bütünlük içinde ele alınması, yargı organlarının 

imkânlarının artırılması, çalı"ma "artlarının düzeltilmesi faaliyetlerine devam edil-
mesi hedefimizdir.

Ceza infaz kurumlarının daha modern bir yapıya kavu"turulması, ıslah faa-
liyetlerine a%ırlık verilmesi, cezaevlerindeki atıl i"gücünün de%erlendirilmesi ve 
meslek edindirme faaliyetlerine hız kazandırılması dü"üncesindeyiz.

Muhterem milletvekilleri, hükümetimiz bürokrasinin devamlı olarak azaltıl-
masında memura ve vatanda"a itimadı esas almaktadır.

Bürokrasinin azaltılması ve kamu hizmetlerinde etkinli%in artırılması için uy-
guladı%ımız ve uygulamaya devam edece%imiz tedbirler "unlardır:

Devletin vatanda" ile ili"kilerinde itimat esastır. Vatanda"ın devletine güven 
duyması için, devletin memuruna, memurun vatanda"a itimat etmesi "arttır. Bu-
nun için de beyana güvenin esas alınması, aksi görüldü%ü takdirde müeyyide uygu-
lanması gerekmektedir.

Bürokratik i"lemleri kısa zamanda asgariye indirmek maksadıyla genel bir yet-
ki kanunu çıkarılmı"tır. Bürokratik i"lemlerin en fazla ve en gereksiz oldu%u alan-
lardan ba"lamak üzere, ilgili kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve tebli%lerde 
gerekli de%i"iklikler yapılmaktadır.

Devlet idaresi, yetki ve sorumlulu%un ahenkli bir "ekilde payla"ıldı%ı bir karar 
ve uygulama sistemi içerisinde ba"arılı olabilir. Kararların daima en üst noktalarda 
te"ekkül etti%i bir sevk ve idare sisteminin etkili ve verimli olması dü"ünülemez. Bu 
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itibarla Bakanlar Kurulu kararları do%rudan Hükümet sorumlulu%unu gerektiren 
hallere inhisar ettirilerek, sadece ilgili ve sorumlu bakanlar ile Ba"bakanın imzala-
yaca%ı ikili veya üçlü karar mekanizması geli"tirilecektir. Aynı anlayı"la bakan onayı 
asgariye indirilerek, konuların önemine göre müste"ar, genel müdür, daire ba"kanı 
ve di%er seviyelerde sonuçlandırılmasını sa%lamak üzere yetki ve sorumluluklar ye-
niden tespit edilecek, ta"ra kurulu"larının yetkileri artırılacaktır.

Son altı yılda nüfus i"leri, adalet, emniyet, milli e%itim, vergi idaresi ve daha 
pek çok kamu kurulu"u bilgisayara geçmi"tir. Bunun sonucu, i"lemler hızlanmı", 
bekleme süreleri tamamen kalkmı" veya büyük ölçüde azaltılmı"tır, önümüzdeki 
dönemde vergi idaresi tamamen bilgisayara geçecek, bütün bakanlıklarda etkili ve 
verimli çalı"acak "ekilde bilgisayar yardımıyla otomasyon projeleri ba"latılacaktır.

Ehliyet, pasaport, nüfus dahil, çok çe"itli alanlarda bürokratik i"lemler, forma-
liteler basitle"tirilmi"tir.

Bürokrasi, kırtasiyecilik ve formalitelerle mücadele programına devam edile-
cek, bu konuda kamu personelinin e%itilmesi ve programın vatanda"a tanıtılması 
sa%lanacaktır.

De%erli milletvekilleri, ülkede huzur, asayi" ve güvenin temini, vatanda"ın can 
ve mal emniyetlerinin sa%lanması, devletin ilk ve asli görevidir. Bu görev yerine 
getirilmeden devletin varlı%ından bahsedilemez.

Huzur ve güvenin sa%lam ve kalıcı temellere oturtulması, siyasi, iktisadi ve 
sosyal politikaların bir bütünlük içinde uygulanmasına, birbiriyle ahenkli, dengeli 
yürütülmesine ba%lıdır.

Huzur ve güvenin bedeli demokratik nizamdan, insan hak ve hürriyetlerinden 
vazgeçmek de%ildir.

Son otuz yıllık tecrübeler göstermi"teki, devlet otoritesinin zayıflaması, ülke 
ekonomisinin kötüye gitmesi, sosyal dengesizliklerin artması, huzur ve güvenin 
bozulmasında ana sebepleri te"kil etmi"tir.

Huzur ve güveni sarsan olayların ba"ında anar"i ve terör gelmektedir. Anar-
"i ve terör basit bir zabıta olayı de%ildir, devlete kar"ı gelme olayıdır. Bu yüzden 
de devletin bütün organlarının ortak sorumlulu%u altındadır. Yasama, yürütme 
ve yargı organlarının; iktidarıyla, muhalefetiyle, bütün siyasi partilerin; i"çisiyle, 
i"vereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle milletin bütün fertlerinin üzerine dü"en görevler 
vardır.

Huzur ve güvenin sa%lanmasında aldı%ımız ve öngördü%ümüz ba"lıca tedbirler 
"unlardır:

Bölgeler arası geli"mi"lik farklarının asgariye indirilmesi amacıyla, ba"ta do%u 
ve güneydo%u olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerin geli"tirilmesine büyük 
önem verilmektedir.

Sosyal adalet anlayı"ımızın gere%i olarak, orta dire%in güçlendirilmesini, za-
man içerisinde milli gelirin daha adil da%ılımını sa%lamak temel politikamızdır.
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Çocuklarımızı ve gençlerimizi, milli ve ahlaki de%erlerimizi benimsemi", Ata-
türk ilke ve inkılaplarına ba%lı, bilgili, Türkiye’nin meselelerinin ancak milli birlik 
ve dayanı"ma ile, ilmi ve akılcı yakla"ımlarla, gayret ve fedakârlıkla çözülebilece%i-
ne inanan, medeni, ho"görülü birer insan olarak yeti"tirmeliyiz.

Anar"i, terör, bölücülük ve a"ırı cereyanlarla sürekli ve etkili bir "ekilde müca-
dele edilmektedir. Bunun için, güvenlik kuvvetlerimizin kadrosu artırılarak, mo-
dern imkân ve araçlarla donatılmı", e%itim ve ö%retime a%ırlık verilerek, ücret ve 
sosyal imkânları hizmetin önemine uygun bir seviyeye çıkarılmı"tır.

Güneydo%u Anadolu’daki birkaç ilimiz dı"ında, ülkede huzur ve güven sa%lan-
mı"tır. Anar"ik faaliyetlerin devam etti%i bu illerimizde ise, Ola%anüstü Hal Bölge 
Valili%i tesis edilerek, emniyet ve güvenlik kuvvetlerinin ahenk ve uyum içerisinde 
çalı"maları temin edilmi"tir. Bölge Valili%ine önemli yetkiler verilerek, hadiselerin 
üzerine ciddiyetle gidilmi" ve gidilecektir.

Emniyet ve asayi"in tesisi için toplumun ihtiyaç duydu%u kanuni düzenlemeler 
yapılmı"tır. !htiyaca göre yeni düzenlemeler yapılacaktır.

De%erli milletvekilleri, Türk Milletinin ba%rından çıkan ve güvenli%imizin te-
minatı olan Silahlı Kuvvetlerimizi güçlendirmek ve ihtiyaçlarını sa%lamak için, her 
türlü gayret gösterilecek ve bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır.

Silahlı Kuvvetlerin, dı"a ba%ımlılı%ını azaltmak ve savunmamızı yeterli hale 
getirebilmek amacıyla, savunma sanayiinin geli"tirilmesine öncelik verilecek ve bu 
konudaki gayret ve çabalarımız artırılacaktır.

Hükümetimiz, savunma sanayiinin kurulmasına, geli"tirilmesine büyük önem 
vermektedir, önceki ANAP Hükümeti zamanında çıkarılan 3238 sayılı Kanun çer-
çevesinde ba"latılmı" olan çalı"malarımız devam ettirilecektir. Ele alınan savunma 
sanayii projeleri, gecikmeye meydan verilmeksizin gerçekle"tirilecektir. Savunma 
Sanayii Destekleme Fonunun daha da güçlenmesi ve gelirlerinin artırılması için ge-
rekli tedbirler alınacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurunu te"kil eden personelin yurt 
içinde ve dı"ında, daha iyi e%itilmesi ve yeti"tirilmesi için gerekli imkânlar sa%la-
nacaktır.

Türkiye’nin giderek artan nüfusunu dikkate alarak, hali hazırda uygulanmakta 
olan çe"itli asker alma sistemlerinin, günün "artlarına uygun hale getirilmesi yö-
nündeki çalı"malar hızlandırılacaktır.

Anavatan !ktidarı, Kasım 1985 tarihinde Yüce Meclisten geçirdi%i kanunla uy-
gulamaya konulan yeni savunma sanayi politikası ile, bu alanda da köklü bir reform 
yapmı"tır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun, yerli imkânlarla mo-
dern teknolojilerin bir araya getirilerek daha ekonomik bir yolla gerçekle"tirilmesi 
hedef alınmı"tır. Bu hedefi gerçekle"tirmek üzere yeni bir organizasyon, önemli bir 
kaynak ve süratli i"leyen bir karar mekanizması olu"turulmu"tur.

Üç buçuk yıllık bir zaman içinde modern savunma sanayiinin kurulması husu-
sunda temel çalı"malar tamamlanmı" ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yö-
nelik önemli projeler ele alınmı"tır.
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Zırhlı muharebe aracı ve F-16 elektronik harp üretim projeleri yatırım a"a-
masına gelmi"tir. Haberle"me, radar, hafif nakliye uça%ı projeleri karar a"amasına 
gelmi"tir. Helikopter, alçak irtifa hava savunma füze sistemi, çok namlulu roket 
sistemi ve mayın avlama gemisi projeleri de gelecek yılda sonuçlandırılacaktır.

Bu projelerin üretime geçmesi ile Türkiye sadece silah üreticisi ülke olmaktan 
kurtulacak ve hem alan, hem satan ülke haline gelecektir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, tüm Cumhuriyet Hükümetleri gibi, Hü-
kümetimizin de dı" politikasının esasını büyük Atatürk’ün vaz etti%i “Yurtta sulh, 
cihanda sulh” ilkesi te"kil edecektir.

Devletimizin dı" politikasında daima göz önünde bulundurdu%u güvenilirlik, 
ahde vefa, uluslararası barı" ve istikrarın korunması ve güçlendirilmesi için faal 
çaba göstermek gibi temel ilkeler çerçevesinde, ulusal çıkarlarımızın kararlılıkla ve 
en etkin "ekilde korunması, Hükümetimizin dı" politika alanındaki birinci hedefi-
dir.

Hükümetimiz, dı" politikamızın ana hedeflerini belirlerken, bundan önceki 
dönemlerde de oldu%u gibi, iktisadi geli"mi"lik düzeyimizin yükseltilmesine ve mil-
li savunmamızın güçlendirilmesine özel bir öncelik verme kararlılı%ındadır.

Mensubu bulundu%umuz Batı dünyası ile ili"kilerimizde, gerek savunma ihti-
yaçlarımızın, gerek iktisadi çıkarlarımızın en iyi "ekilde kar"ılanması yönünde, tüm 
Anavatan hükümetlerince takip edilen aktif politikayı titizlikle sürdürece%iz.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, dünyamız, hızlı ve önemli geli"meler arz 
eden bir de%i"im süreci içinde bulunmaktadır. Do%u-Batı ili"kilerindeki yumu"ama 
ve bazı Do%u Avrupa ülkelerinde izlenen demokratikle"me hamleleri, uluslararası 
istikrarın korunması, barı"ın güçlendirilmesi, küresel boyutta i"birli%inin peki"ti-
rilmesi ve çe"itlendirilmesi hususunda tüm ülkelere önemli görevler ve sorumlu-
luklar yüklenmektedir.

Hükümetimiz, silahların kontrolü dahil, Do%u-Batı ili"kilerinin her alanda 
etkin bir rol oynamaya devam edecektir, önümüzdeki dönem, üyesi oldu%umuz 
NATO ittifakı açısından da ayrı bir önem ta"ımaktadır. Do%u-Batı ili"kilerinin bu-
gün ula"tı%ı a"ama, NATO’nun kararlı tutumunun bir sonucudur. Hükümetimiz, 
NATO içinde, ba"ta güvenlik olmak üzere, tüm konularda aktif ve etkili bir rol oy-
namayı sürdürecektir.

Avrupa Toplulu%u ile ili"kilerimiz, Hükümetimizin programında ayrıcalıklı bir 
yer i"gal etmektedir. Avrupa Toplulu%unda hak etti%i yeri almaya kararlı olan Tür-
kiye, Avrupa Toplulu%una tam üyelik ba"vurusunun olumlu biçimde sonuçlanması 
için gerekli çabaları, kar"ılıklı çıkarlarımızın dengelenmesini sa%layacak bir anla-
yı"la sürdürecektir. Esasen, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda ülkemizde son altı 
yıl içinde gerçekle"tirilen hamleler sayesinde, Avrupa Toplulu%una tam üyelik için 
gerekli zemini olu"turma yönünde önemli bir mesafe katedilmi" oldu%u bir vakıa-
dır. Bu yöndeki çabalar, Hükümetimiz döneminde de her alanda azimle sürdürüle-
cektir.
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ABD ile dostluk ve ittifak ili"kilerimizi, kar"ılıklı çıkarlara hizmet edecek bir 
tarzda daha da geli"tirmek arzusundayız. Bu çerçevede, ABD yetkililerinin de, ya-
bana unsurları tatmin gayretlerinin Türk-Amerikan ili"kilerine tahmil edece%i yü-
kün ve yapaca%ı olumsuz etkilerin bizim kadar bilincinde olduklarına inanıyoruz.

Hükümetimiz, !slam ülkeleriyle tarihi ve kültürel ba%lara dayanan yakın dost-
luk ve i"birli%i ili"kilerini daha da geli"tirmeye kararlıdır.

Ortado%u’da adil ve kalıcı bir barı"ın tesisinin, ancak !srail’in 1967 sava"ında 
i"gal etti%i topraklardan geri çekilmesi, Filistinlilerin me"ru haklarının tanınması 
ve ayrıca bölgedeki tüm ülkelerin tanınmı" ve güvenli sınırlara sahip olmaları ile 
gerçekle"ebilece%ine olan inancımızı korumaktayız. Ortado%u meselesinin bütün 
taraftarıyla diyalog halinde bulunan Türkiye, Filistin Devletinin ilanını izleyen dö-
nemde hızlanan barı"çı çözüm arayı"larını yakından ve dikkatle takip etmeye de-
vam edecek ve bu yöndeki arayı"lara katkıda bulunmaya hazır olacaktır.

Sovyetler Birli%i ve Do%u Avrupa ülkeleri ile, egemenlik, ba%ımsızlık, hak e"it-
li%i, toprak bütünlü%üne saygı ve iç i"lerine karı"mama ilkeleri çerçevesinde ili"-
kilerimizi geli"tirmeyi; özellikle ekonomik ve ticari alanda mevcut geni" i"birli%i 
potansiyelini azami ölçüde de%erlendirmeyi amaçlamaktayız.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, Bulgaristan’daki Müslüman Türk azınlı-
%ının içine dü"ürüldü%ü elim durum ve bunun yol açtı%ı sonuçlara, ikili ve ulusla-
rarası anla"malarla, ça%da" normlara uygun, yapıcı ve ileri görü"lü bir yakla"ım-
la çözüm getirilmesinin temini, Hükümetimizin en önemli bir dı" politika amacı 
olmaya devam edecektir. !nsanın en yüce de%er oldu%u anlayı"ının artık evrensel 
boyutta kabul gördü%ü günümüzde, bu meselenin halledilmeden kapanmayaca%ı 
a"ikârdır. Tüm insanlık âleminin vicdanını rahatsız etti%i bilinen ve hiçbir emele 
hizmet etmeyece%inin anla"ılmı" oldu%unu umdu%umuz bu insani sorunun, daha 
fazla zaman kaybedilmeksizin kapsamlı bir çözüme kavu"turulması halinde olu-
"acak müspet zeminde, 1984 yılına kadar iyi kom"uluk ve çok yönlü i"birli%i ili"-
kilerine ba"arılı bir örnek te"kil eden Türkiye-Bulgaristan ili"kilerinin ihya oluna-
bilece%ine ve böylelikle Balkan ülkeleri arasında gerçekle"tirilmesi hedeflenen çok 
taraflı i"birli%inin de kuvveden fiile çıkarılabilmesi yolunda en önemli bir engelin 
a"ılabilece%ine inanmaktayız.

Kom"ularımızdan ba"layarak, çevremizde bir barı" ve i"birli%i ku"a%ı olu"tur-
mak, samimi arzumuzdur.

Hükümetimiz, Türk Milleti gibi, Yunan Milletinin de Ege’nin iki yakası ara-
sında dostluk ili"kilerinin peki"tirilmesini diledi%ine içtenlikle inanmaktadır. !yi 
kom"ulu%un ve aynı ittifaka mensubiyetin tabii bir gere%i olarak, Yunanistan’la 
aramızda kurulan diyalogu korumak ve kar"ılıklı yarar sa%layacak "ekilde ileri götü-
rebilmek amacındayız. Ülkelerimiz arasında mevcut çe"itli meselelerin, ancak ger-
çekçilik ve ileri görü"lülü%ün güvenilir zemininde yürütülecek ciddi müzakerelerle 
çözümlenebilece%ine inanmaktayız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mevcut ili"kilerimize özel önem atfeden 
Hükümetimiz, Birle"mi" Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet görevinin, Kıbrıs ih-
tilafının, adadaki iki tarafın rızasına dayalı bir çözüme kavu"turulabilmesi için tek 
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geçerli çerçeve oldu%una inanmaktadır. Kıbrıs Türk tarafının bugüne kadar sabırla 
izledi%i yapıcı tutum; Hükümetimizce, kararlılıkla desteklenecektir.

Hükümetimiz, 21’inci Yüzyılın bir “Pasifik Ça%ı” olaca%ı yolundaki projeksi-
yonlar da göz önünde bulundurularak, Do%u ve Güneydo%u Asya ve Latin Amerika 
ülkeleriyle son yıllarda hız kazandırılan ili"kilerimizi daha da ileriye götürmek üze-
re çaba harcayacaktır. Keza, son yıllarda Afrika ülkeleriyle ili"kilerimizde sa%lanan 
dinamizmin devamına önem verece%iz.

Hükümetimizin, yurtdı"ında ya"ayan vatanda"larımızın hak ve çıkarlarının en 
iyi "ekilde korunması gayretlerini titizlikle sürdürece%i de tabiidir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, Türkiye’de son altı yılın en önemli özelli%i 
istikrardır.

Biz Anavatan !ktidarı olarak "imdiye kadar siyaseti, uzla"ma, müsamaha için-
de, kavgasız olarak götürmek için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da aynı 
"ekilde devam etmeyi, memleket sevgimizin, milli menfaati arımızın tabii bir icabı 
sayıyoruz. $unu ısrarla belirtmek istiyorum ki; Türkiye’de siyasi ve sosyal istikrarın 
muhafazası ve güçlendirilmesi için siyasi partiler yanında, çe"itli kurum ve kuru-
lu"ların ve bütün vatanda"larımızın üzerine dü"en görevler vardır. Herkesin kendi 
üzerine dü"en sorumlulu%u en iyi "ekilde yerine getirece%ine olan inancımı ifade 
etmek isterim.

Muhterem milletvekilleri, Türkiye süratle de%i"mekte, geli"mektedir. Her "ey 
1980 ve öncesinden çok farklıdır. Yönetim siville"mi", sıkıyönetim kalkmı"tır. De-
mokrasi bütün müesseseleriyle yürürlüktedir. Ülke hızla kalkınmakta, i"sizlik so-
runu tedricen azalmaktadır. Türkiye’nin itibar grafi%i yüksektir. Ortado%u’nun en 
güçlü ve istikrarlı ülkesidir.

Ekonomik ve sosyal bakımdan sürekli geli"en, dinamik, modern ve demokra-
sinin kökle"ti%i, her yönüyle gittikçe dı"arıya daha fazla açılan, dı" ili"kileri artan, 
Avrupa Toplulu%una tam üye olmaya karar vermi" ve bunun müracaatını yapmı" 
Türkiye’nin geli"mesini hızla devam ettirebilmesi için ba"lattı%ımız ekonomik ve 
sosyal programın istikrarlı bir "ekilde uygulanması gerekmektedir. Bu mümkün ol-
du%u takdirde, asrın sonunda Türkiye ileri sanayi ülkeleri arasına katılabilecektir.

Hükümet programımız toplumun bütün kesimlerini kucaklamaktadır. Köyde, 
kasabada, "ehirde veya gecekonduda oturan fakir, zengin, orta halli, programımız 
ve tatbikatımız içerisinde kendi yerini görebilecektir. Dünyanın, Türkiye’nin ve in-
sanlarımızın sürekli bir de%i"iklik içerisinde oldu%unu biliyoruz. Biz, de%i"menin 
ilerisindeyiz ve Türkiye’yi ça%da", dinamik ve modern, demokrasinin bütün mü-
esseseleri ile yerle"mesine çalı"an bir toplum haline getirmeye gayret ediyoruz. Bu 
itibarla da yeniliklere açık bir partiyiz.

Bir taraftan kendi milli ve manevi kıymet hükümlerimizi muhafaza ederek Or-
tado%u ve Batı dünyası arasındaki yerimizi daha da müessir hale getirirken, di%er 
taraftan, Batı dünyasına entegre olabilmenin gerektirdi%i olgun, müsamahakâr, in-
san haklarına saygılı, dü"ünce, din vicdan ve te"ebbüs hürriyetine inanan, kavgasız 
bir dü"ünce ortamının olu"ması için ba"lattı%ımız politikayı sürdürmeye kararlıyız.
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Anavatan iktidarı, Türkiye’yi ileri ve modern, daha güçlü ve itibarlı bir ülke 
haline getirmeye azimlidir, kararlıdır. Memleketin meselelerini de, çözümünü de 
biliyoruz.

$imdiye kadar yapamayaca%ımız i"leri vadetmedik. 1992 yılına kadar yapabile-
ceklerimizi taahhüt ediyoruz.

Sayın Ba"kan, Yüce Meclis’in de%erli üyeleri; Hükümet programımızı takdim 
etmi" bulunuyorum. Yüce Meclisin itimadına mazhar oldu%umuz takdirde; bu iti-
mada layık olabilmek için Hükümet programımızı en iyi "ekilde uygulamak için bü-
tün gücümüzle çalı"aca%ız; halka hizmeti hakka hizmet bilece%iz.

Önümüzdeki yıllarda yapaca%ımız çalı"malarda en büyük deste%i yüce milleti-
mizin temsilcisi olan siz kıymetli milletvekillerinden alaca%ız.

Hükümetimizin, milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’dan diliyor ve he-
pinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP ve Bakanlar Kurulu sıralarından 
ayakta alkı!lar “Bravo” sesleri)

BA$KAN — Sayın milletvekilleri, hükümet programı okunmu"tur.
Anayasanın 110 ve !çtüzü%ün 105’inci maddeleri gere%ince, Bakanlar Kurulu 

programı üzerindeki görü"melerin, programın okunmasından iki tam gün geçtik-
ten sonra yapılması öngörülmektedir. Buna göre, program üzerindeki görü"meler 
13 Kasım 1989 Pazartesi günü yapılacaktır.

Bu itibarla, Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görü"meleri yapmak için, 13 
Kasım 1989 Pazartesi günü saat 13.00’te toplanmak üzere birle"imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 18.32
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 18 Cilt 33 Birle!im 31

Sayfa 373-430
13.11.1989 Pazartesi

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Ba!kanvekili Abdulhalim Aras
KÂT!P ÜYELER: Kadir Demir (Konya)

Ertu"rul Özdemir (Ordu)
Açılma Saati: 13.00

Hükümet Programının Görü!ülmesi

BA$KAN — Gündemimize göre, Ba"bakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından 
kurulan Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görü"melere ba"lıyoruz.

Görü"melerde, !çtüzü%ün 70’inci maddesine göre, siyasi parti grupları adına 
birer sayın üye ile, "ahısları adına iki sayın üyeye, Hükümet adına da Ba"bakan veya 
bir bakana söz verilecektir.

Program üzerinde söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum:
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Genel Ba"kan Sayın Erdal !nönü; 

Do%ru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Köksal Toptan.
$ahısları adına, Sayın Fehmi I"ıklar, Sayın Mustafa Yılmaz, Sayın Kamer Genç, 

Sayın Mustafa Kul, Sayın Mahmut Almak, Sayın Hilmi Ziya Postacı.
Anavatan Partisi Grubu adına?
ÜLKÜ GÜNEY (Gümü!hane) — Sayın Ra"it Daldal, Sayın Yasin Bozkurt ko-

nu"acaklar Sayın Ba"kan.
BA$KAN — Sayın Ra"it Daldal ve Sayın Yasin Bozkurt.
Sayın Daldal, tetkikimizde, Danı"ma Kurulu kararı olmadı%ı için, birer üyeye 

söz vermemiz gerekti%i ortaya çıkmı"tır. Bu itibarla, Anavatan Partisi Grubundan 
bir üyeye söz verme imkânımız var.

RA$"T DALDAL (Ni#de) — Sayın Yasin Bozkurt konu"acak efendim.
BA$KAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yasin Bozkurt konu"acaktır.
Genel Kurulun 10.11.1989 tarihli 30’uncu Birle"iminde alınan karar gere%ince, 

siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konu"malar birer saat, ki"isel ko-
nu"malar yirmi"er dakikayla sınırlıdır.

$imdi söz sırası Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Genel Ba"kan Sayın 
Erdal !nönü’dedir.

Buyurun efendim. (SHP sıralarından ayakta alkı!lar)
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SHP GRUBU ADINA ERDAL "NÖNÜ ("zmir) — Sayın Ba"kan, sayın mil-
letvekilleri; Akbulut Hükümetinin programı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun görü"lerini sunmak üzere huzurunuzdayım, Yüce Meclisi saygıyla se-
lamlarım. (SHP sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, önce kendimize "unu sormalıyız: Akbulut Hükümetinin 
programı üzerinde... (ANAP sıralarından “Sayın Akbulut” sesleri) Tabii...

BA$KAN — Efendim, takdir Sayın Genel Ba"kanın; öyle de diyebilir, böyle de 
diyebilir.

ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Hükümetin programı üzerinde -sayını konu 
dı"ında- muhalefet ya da iktidar olarak bir "eyi söylemeye gerek var mıdır? Bu prog-
ram, iki yıl önce, 25 Aralık 1987 günü Genel Kurulda okunan, Turgut Özal Hüküme-
ti Programının - çok büyük ölçüde - aynısıdır. Program elimde, siz de bulabilirsiniz.

AHMET AKGÜN ALBAYRAK (Adana) — Takdir edilecek bir "ey.
ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Yeni program ise, bu... Bakıyorum, hemen he-

men aynı; birçok paragraf, oldu%u gibi alınmı". (SHP sıralarından “Rengi sararmı!” 
sesleri)

BA$KAN — Lütfen efendim... Lütfen...
ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Evet, rengi biraz sararmı". (SHP sıralarından 

alkı!lar, gülü!meler) Bu fark var; ba"ka bir iki fark da var.
KEREM GÜNE$ (Kars) — Rengi sararmı" ne demek?
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sonbahar oldu%u için...
BA$KAN — Efendim, a"a%ıdan laf atmak yasak; özellikle bugün yasak! Sayın 

Genel Ba"kanı sükûnetle dinlemenizi rica ediyorum. Ondan sonra da, di%er parti 
gruplarına kar"ı aynı hassasiyeti gösterece%imi ifade etmek isterim. Onun için, hiç-
bir arkada"ın laf atmasına müsamaha göstermeyece%im. (SHP sıralarından “Bravo 
Ba!kan” sesleri)

ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Bazı rakamlar, bazı veriler de%i"mi". !ki yılda, 
tabii ki, bazı "eyler oldu.

Sayın milletvekilleri, iki yılda meydana gelen en önemli rakam de%i"ikli%i, gayri 
safi milli hâsılanın artmayı"ında görülüyor. Eski program da burada... 1984-1987 
döneminde yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 6,5 iken, yeni programda, 1984-1989 
dönemi için yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 5,2’ye dü"mü"tür. Yeni program, sa-
dece bir cümle olarak, bunu söylüyor; nasıl oldu%unu, niye gayri safi milli hâsıladaki 
artı"ın 1988’de yarıya dü"tü%ünü, 1989’da neredeyse sıfır oldu%una hiç söylemiyor, 
bu konuya hiç de%inmiyor.

Bakınız, herhalde, böyle "eyler halkımızdan saklansın diye, bugünkü program 
görü"melerini TRT naklen yayınlamıyor. Geçen program görü"melerini halkımız 
görsün diye yayınlamı"lardı. Bu defa niçin yayınlamıyorlar? Demek ki, !ktidar çev-
relerinin halkımızdan, seçmenlerden saklamak istedikleri bir "eyler var. (SHP sıra-
larından alkı!lar)
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Peki, bütün gelenekleri bir tarafa bırakarak halkımızdan açıkça bir "eyler sakla-
yaca%ınıza; yani, yaptı%ınız "eylerden memnun olmayıp, bunların yanlı" oldu%unu 
bildi%iniz için, bunları saklamaya kalkı"aca%ınıza, bu saklanacak "eyleri yapmasa-
nız daha iyi de%il mi? (SHP sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, !ktidar çevreleri, yaptıklarını kendileri de be%enmiyorlar; 
ama, saklamaktan hiçbir çare gelmez. Ne kadar saklansa, halkımız bunları fark edi-
yor. Saklanan "eylerin cezasının daha büyük olaca%ını da görece%iz.

Sayın milletvekilleri, bu program eskisine o kadar benziyor ki... Kendimi tuta-
madım, bir cümlesine özellikle baktım. Çünkü, eski programın sonundaki bir cüm-
lesinde "öyle deniyordu: “Memleketin meselelerini de, çözümünü de, biliyoruz.”

Belki hatırlarsınız, geçen program görü"melerinde ben bu cümleyi okumu" ve 
o zamanki Sayın Ba"bakana sormu"tum: Çözümünü biliyorsunuz, öyleyse niçin 
çözmüyorsunuz? Sayın Ba"bakan o zaman hiçbir cevap vermemi"ti. Maksadın ne 
oldu%u sonra anla"ıldı. Maksat, önce Cumhurba"kanı olmakmı"... $imdi, herhalde, 
Sayın Akbulut’un maksadı da, önce ANAP Genel Ba"kanı olmak. “Çözüm olacak mı, 
olmayacak mı?” konusuna sıra, ondan sonra gelecek... (SHP sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, tabii, yeni okunan hükümet programı eskisinin aynı 
olunca, bizim bugün yeniden bu programı ele"tirmemize gerek kalmıyor, iki yıl 
önce söylediklerimizi tekrar etmek, fazlasıyla yeterli olacak; ama, daha önemlisi de 
var, çok ciddi bir "ey var; bu iki yıl içinde bir "ey oldu; 26 Martta, bütün yurtta bele-
diye seçimleri yapıldı. Bu seçimlerde, iki yıl önceki program do%rultusunda yapılan 
ANAP icraatı, bütün yurtta, bütün vatanda"lar önünde enine boyuna tartı"ıldı ve 
sonunda, vatanda"larımız yüzde 78,2 oranındaki oylarıyla bu programı reddettiler, 
bu programa “hayır” dediler, bu politikalara güven duymadıklarını açıkça belirtti-
ler. $imdi, aynı programı hangi halk deste%ine güvenerek Sayın Akbulut, kar"ımıza 
getiriyor? Halkın zaten reddetti%i programı, bizim burada bir daha ele"tirmemize 
ne gerek var? Bu programın arkasında halkın deste%i yok, seçmen deste%i yok.

Sayın milletvekilleri, öyleyse, bizim yapmamız gereken "ey ba"ka. Bizim yap-
mamız gereken "ey, önce bu duruma nasıl geldi%imizi hatırlamak; sonra, bugünkü 
siyasal yapıya, do%ru te"his koymak; halk deste%inden yoksun olan yapının, bizi 
daha nerelere götürece%ini anlatmaya çalı"mak ve bütün iyi niyet sahiplerini, bu 
gidi"e “dur” demeye ça%ırmaktır.

Sayın milletvekilleri, Cumhurba"kanlı%ı seçiminden bu yana, daha bir hafta 
geçmedi... Devletin en üst organlarının, Cumhurba"kanlı%ının, Meclis Ba"kanlı%ı-
nın, Ba"bakanlı%ın yara aldıklarını, tahrip olmaya ba"ladıklarını üzüntüyle görü-
yoruz. Böyle olaca%ı da aslında belliydi, açıktı. Çünkü, Cumhurba"kanlı%ı seçimi, 
bütün demokratik kurallar ve gelenekler bir tarafa itilerek yapıldı. Halkın deste%ini, 
güvenini kaybetmi", 26 Mart seçimlerinde, ancak alabildi%i yüzde 21,8 oy oranıyla 
yurt çapında üçüncü parti durumuna dü"mü" bir partinin genel ba"kanı, muha-
lefetin katılmadı%ı bir seçimle, yalnız kendi partisinin milletvekillerinin oylarıyla 
Cumhurba"kanı seçildi; üstelik, muhalefetten gelen her türlü görü"me, uzla"ma 
ça%rıları reddedilerek...
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$imdi, her 100 seçmenden en az 80’inin, belki daha da ço%unun, “hayır” dedi%i, 
politikalarını ve iktidarını de%i"tirmek istedi%i bir partinin genel ba"kanı, halkın 
iradesine ra%men, ANAP oylarıyla, Çankaya’ya çıkmı" durumdadır.

Sayın milletvekilleri, bu, ba"lı ba"ına bir bunalım nedenidir. Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak biz, aylarca öncesinden ba"layarak, demokrasi kuralları ve gele-
nekleri içinde milli iradeye saygı göstererek yapılması gerekenleri anlatmaya çalı"-
tık durduk. Halbuki, 26 Mart Seçimlerinin sonucu çok açıktı; halkımız, iradesine, 
iste%ine uygun yeni bir Meclisin olu"masını bekliyordu. Bu yolu açacak çare, elbet, 
bir erken genel seçimdi. Erken seçim yapmamanın, ülkeyi çe"itli bunalımlara, daha 
da önemlisi, demokrasiye uymayacak uygulamalara götürme tehlikesi ortada idi.

Sayın milletvekilleri, demokrasilerde bunalımları yaratan sorunları a"abilme-
nin iki temel yolu, iki temel aracı vardır: Ya yeni seçim yapar halka gider sorarsınız 
ya da mevcut Meclis içinde bunalıma çözüm ararsınız. SHP olarak biz, her iki yolu 
da sonuna kadar önerdik, savunduk, sürekli ça%rılar yaptık. Ne yazık ki, ne Sayın 
Özal, ne ANAP milletvekilleri, bunların hiçbirini dikkate almadılar.

Bugün, Cumhurba"kanı olduktan sonra Sayın Özal, bize, “Partiler arasında 
ho"görü, uzla"ma gereklidir” diyor. Asıl uzla"maya gerek olan zaman, seçim ön-
cesi dönemdi. Anayasanın, Cumhurba"kanı seçimi için tercih etti%i en az üçte iki 
ço%unlu%u sa%lamak için, partiler uzla"malıydı. O zaman biz bu görü"ümüzü ifade 
etti%imizde, bizimle alay etti, hatta bu giri"imimizi Anayasaya aykırı buldu; ama, 
bu ki"isel yakla"ımın sonunda da, bunalımı Çankaya’ya ta"ımama olana%ı ortadan 
kalktı.

O halde, sorunları daha da büyütmemek için, bunalımı daha da a%ırla"tırma-
mak için, demokrasinin kuralları içinde yapılacak bir tek "ey kalmı"tır: Erken genel 
seçim. Erken seçim, uzla"masız yapılan Cumhurba"kanlı%ı seçiminden sonra daha 
da önem kazanmı"tır. Parlamentonun yüceli%ini korumanın, halk iradesine saygı 
gösterebilmenin yolu, kendi iradenizle en kısa zamanda erken genel seçim kararı 
alarak, halka gitmektir.

De%erli milletvekilleri, biraz önce, ANAP eski Genel Ba"kanının Cumhurba"-
kanlı%ı seçiminde tuttukları yanlı" yolun, bugünkü bunalımın temel nedeni oldu%u-
nu kısaca belirttim. Aslında, Sayın Özal’ın böyle davranaca%ı ba"ından belli idi; altı 
yıldan bu yana, yaptıklarıyla, söyledikleriyle, neler olabilece%i biliniyordu; Anayasa 
Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen çok sayıdaki kanun 
gücünde kararname ve yasalarla belli idi; ülkeyi, yasalar yerine, yasa gücündeki ka-
rarnamelerle yönetmeye çalı"masından belli idi; ülke kaynaklarını, bütçe dı"ında, 
Parlamento denetimi dı"ında, fonlarla, gönlünce kullanmak istemesinden belli idi; 
“Anayasayı bir kere ihlal etmekle bir "ey olmaz” diyebilmesinden belli idi. Kısacası, 
Cumhurba"kanı seçildikten sonra ne yapaca%ı, bugüne kadar yaptıklarıyla ortada 
idi. Anayasanın, hukukun, demokrasinin kural ve kurumlarının böylesine tahrip 
edildi%i bir ortamda, Çankaya’dan yöneltilip yönlendirilen bir hükümetin getirdi%i 
programın ayrıntılarına girmenin ne anlamı kalıyor?

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programı, gelece%e dönük de%il, Çankaya kay-
naklı oldu%u için âdeta, Sayın Özal’ın altı yıllık “!craatın !çinden” programlarının 
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bir benzeri, bir tekrarı, öbürlerinde oldu%u gibi, gene yanlı"larla, yanıltmalarla, 
kandırmacalarla dolu. Yani, sayın milletvekilleri, bugüne kadar Sayın Özal ne yap-
tıysa, i"çiyi, memuru, emekli, dul ve yetimleri, esnaf ve sanatkârı, köylümüzü, üre-
ticimizi nasıl ezip yoksulla"tırdıysa; gerçek sanayicileri, nasıl, sanayici olduklarına 
pi"man hale getirdiyse; hayali ihracat gibi yollarla Hazineyi nasıl talan ettirdiyse, 
bu Hükümet de onları yapacak. Bunu da, programında, açıkça "öyle söylüyor: “Biz 
Hükümet olarak, daha önce Anavatan !ktidarı dönemlerinin bütün icraatlarının 
ve vaatlerinin takipçisi olaca%ız.” Bu cümleleri okuyan ya da dinleyen ve çok büyük 
ço%unlukla bütün bu politikalara “hayır” diyen vatanda"larımızın, "imdi bu sözleri 
duyunca içine dü"ecekleri karamsarlı%ı hayal edebiliyor musunuz?

$imdi, bu Hükümet, Özal hükümetlerinin yaptıklarını yapacak; ancak, biraz 
uzaktan kumandayla, kopya alarak icraat yapaca%ı için, sonuç, elbet, eskisinden 
daha kötü olacaktır. Maalesef, bu çok açıktır. (SHP sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, toplumumuzun bütün kesimleri, halkımız, Özal Hükü-
metleri politikalarının, icraatlarının ve vaatlerinin takipçisi olan bu Hükümetin 
icraatıyla ba"larına gelecekleri gayet iyi bilmektedirler. !"çimiz, demokratik hak ve 
özgürlüklerine 12 Eylül ara rejiminde getirilen anayasal ve yasal engellerin devam 
edece%ini bilmektedir; hayat pahalılı%ı altında nasıl yoksulla"tı%ını, “ücret” diye ka-
"ıkla verilenin, zamlarla, kepçeyle geri alındı%ını gayet iyi bilmektedir; ANAP !kti-
darı döneminde milli gelirden aldı%ı payın yüzde 26,6’dan yüzde 15,8’e dü"tü%ünü, 
bundan böyle de aynı "ekilde devam edece%ini bilmektedir. Köylümüz, üreticimiz, 
ürününün de%erini alamayaca%ını, pe"in ödemelerin sözde kalaca%ını, artan ma-
zot, gübre, ilaç fiyatları kar"ısında her gün peri"an olaca%ını bilmektedir.

Bir yeni örnek vermek istiyorum: Bakınız, bu yıl kar"ıla"tı%ımız kuraklı%ın, son 
elli yılın en "iddetli kuraklı%ı oldu%u Hükümet Programında kabul ediliyor; ama, 
kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize nasıl yardım ediliyor? Kuraklıktan yüzde 40 
ve daha fazla zarar gören çiftçilerin, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine 
5 milyon liraya kadar olan borçları, faizsiz olarak, bir yıl için ertelenmi"...

Sayın milletvekilleri, yüzde 40’tan fazla zarar gören çiftçilerin belirlenmesinde 
ve bunların kim olduklarının ortaya çıkarılmasında ne büyük haksızlıklar yapıldı-
%ını, zamanında haberi olmayan ya da partizan davranı"lara kurban giden köylü-
lerimizin ne kadar ma%dur olduklarını hep gördük, duyduk; siz de gördünüz, duy-
dunuz. Aylardır, çiftçilerimizin en büyük "ikâyet konusu bu. Hükümetin, çiftçilere 
güya yardım için yaptı%ı bu vaat, en büyük eziyet konusu oldu.

Ben "imdi, buradan öneriyorum: Bu eziyete artık son veriniz. Mademki, bu yıl 
çekilen kuraldık elli yılda bir görülen kuraklıktır - bu kuraklıktan elbet bütün çift-
çilerimiz derece derece zarar görmü"lerdir - hiçbir ayırım yapmadan, “Bütün çift-
çilerimizin 5 milyon liraya kadar olan borçları, faizsiz olarak ertelenmi"tir” deyin; 
bunu burada açıklayın, bu eziyetten çiftçilerimizi kurtarın.

Devam ediyorum. Esnafımız, hayat pahalılı%ı kar"ısında her gün mü"teri kay-
bedece%ini, vergisini bile ödeyemeyece%ini, kepenkleri kapatmaya devam edece%ini 
bilmektedir. Sanayicimiz, yüzde 100’leri a"an kredi faizleriyle, Hükümetin, sanayi-
le"meyi gündemden çıkaran politikalarıyla, yine, yatırım yapamayaca%ını bilmek-
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tedir. Halkımız, milli gelirin ne kadar adaletsiz da%ıtıldı%ını, Özal Hükümetleri 
döneminde zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul hale geldi%ini, nüfusun 
en fakir yüzde 20’sinin milli gelirden aldı%ı pay yüzde 3-4 iken, en zengin yüzde 
20’sinin milli gelirden aldı%ı payın yüzde 55-59 oldu%unu, bu politikalarla gelir da-
%ılımı adaletsizli%inin gittikçe artarak devam edece%ini gayet iyi ö%renmi"tir, Özal 
Hükümetlerinin altı yıl içinde dı" borçlarımızı 2,5 katı artırarak 45 milyar dolara 
çıkardı%ını, iç borçların da 30 trilyonu geçerek bütçeye e"it hale geldi%ini halkımız 
gayet iyi bilmektedir. Yine halkımız, “Özal Hükümetleri” denince akla gelen "eyin, 
hayat pahalılı%ı, enflasyon oldu%unu gayet iyi biliyor.

Sayın milletvekilleri, cumhuriyet tarihinin en hızlı, en sürekli enflasyonu Özal 
Hükümetleriyle ya"anmı"tır. $imdi aynı icraat devam edece%ine göre, yıllardır ha-
yat pahalılı%ı altında ezilen halkımız, i"çimiz, memurumuz, emekli, dul ve yetimle-
rimiz, esnafımız, köylümüz, çiftçimiz, kendisini peri"an eden bu hayat pahalılı%ın-
dan kurtulamayaca%ını da acı acı dü"ünmektedir.

Sayın milletvekilleri, i"te gördü%ünüz gibi ve fark etti%im gibi, bu programın 
ayrıntılarına girmeye siz de hiç gerek görmüyorsunuz.

Hükümet programını, hazırlanı" biçimi ve içeri%i nedeniyle, ciddiye alamayız. 
Adet yerini bulsun diye hazırlanmı" bir programdır bu. Bugün, Türkiye’de mesele, 
bir hükümet programı de%ildir. Türkiye’de bugün, hızla geli"en bir siyasal bunalım 
vardır de%erli milletvekilleri.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri, cumhuriyetin altmı"altı yıllık geçmi"inde, 
tek parti dönemi dahil, hiçbir dönemde, bu Hükümetin kurulu"u kadar, Anayasa-
nın ruhuna, yüksek yönetim geleneklerine aykırı bir olay herhalde ya"anmamı"tır. 
Bilen varsa söylesin...

Anayasanın 109’uncu maddesi bakın, ne diyor. “Bakanlar Kurulu, Ba"bakan ve 
bakanlardan kurulur.

Ba"bakan, Cumhurba"kanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından 
atanır.

Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeter-
li%ine sahip olanlar arasından Ba"bakanca seçilir ve Cumhurba"kanınca atanır”

Bunlar, basit yurtta"lık bilgileridir. Anayasada vardır ve gayet açıktır. Cum-
hurba"kanı, Ba"bakanı seçecek, kendisini atadı%ını bildirecek; ondan sonra, yeni 
Ba"bakan, dü"ünebildi%i milletvekilleri ile konu"arak, bir liste yapacak, Cumhur-
ba"kanına sunacak; Cumhurba"kanı da bu listeyi uygun görürse, Bakanlar Kurulu-
nu atadı%ını ilan edecek ve Büyük Millet Meclisine bildirecek... $imdiye kadar, geç-
mi"teki uygulama hep böyle olmu"tur. Cumhurba"kanı, bir milletvekili ça%ırmı", 
kendisine Ba"bakanlık görevi vermi"; yeni Ba"bakan birkaç gün çalı"arak ve mil-
letvekilleri ile yaptı%ı temaslar sonunda bir Bakanlar Kurulu listesi hazırlamı" ve 
Cumhurba"kanına sunmu"tur; Cumhurba"kanı da bu listeyi uygun buldu%u takdir-
de ilan etmi" ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmi"tir, atamaları yapmı"tır.

ANAP !ktidarı döneminde dahi tutulan yol, bugüne kadar böyle olmu"tur, Sa-
yın Özal’ın kendisi, seçimlerden sonra kurdu%u her iki kabineyi, birkaç günlük bir 
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çalı"ma sonunda Sayın Evren’e sunmu"tu. Gerçi, o zamanlarda da bazı bakanların, 
Sayın Özal’ın Bakanlar Kurulunda yer aldıklarını, radyodan, televizyondan ya da 
basından duyduklarını ö%reniyorduk; ama bu defa gördü%ümüz olay, Sayın Ba"ba-
kanın, kendisinin bu en önemli icra görevine atandı%ını ba"ka yerlerden ö%renmesi 
olayıdır. (SHP sıralarından alkı!lar)

Dahası da var; Ba"bakan, göreve atandı%ını ö%renmesinden yarım saat, bile-
mediniz bir saat sonra, bütün Bakanlar Kurulu listesini, - haa, 1 eksi%i ile - basına 
duyurma olana%ı bulmu"tur. (SHP sıralarından alkı!lar)

Bu nasıl olur sayın milletvekilleri? Sayın Akbulut’u bir taraftan Meclis Ba"kan-
lı%ını yürütürken, bir taraftan da 9 Kasımda Ba"bakan atanaca%ını tahmin ederek, 
bir Bakanlar Kurulu listesini kimseye söylemeden cebinde hazır tuttu%u için, bu 
uzak görü"lülü%ü gösterdi%i için, gerçi, kutlamak isterdim. (SHP sıralarından alkı!-
lar) Ama böyle bir "eyin, insaf ediniz, böyle bir "eyin söz konusu olamayaca%ı açık-
tır.

Sayın milletvekilleri, Cumhurba"kanının onaylayaca%ından "üphe olmayan 
bir Bakanlar Kurulu listesini yarım saat, bir saat içinde hazırlamak, ilan etmek, 
ancak bir "ekilde mümkün olur: Cumhurba"kanının, bu listeyi hazır olarak, yeni 
Ba"bakana vermesiyle... (SHP sıralarından alkı!lar) Yapılan budur ve bu, Anayasa-
nın ruhuna, demokratik geleneklere tamamen aykırı bir davranı"tır; hiç böyle "ey 
görülmemi"tir.

Anayasanın 112’nci maddesine göre, her bakan, Ba"bakana kar"ı sorumludur. 
Ba"bakan, bakanlıklar arasında i"birli%ini sa%layacak, hükümetin genel siyasetinin 
yürütülmesini gözetecektir. Onun için, bakanlarını iyi seçmek zorundadır; bera-
ber çalı"abilece%ine inandı%ı insanları arayıp bulmak, bu maksatla ara"tırmak ve 
görü"meler yapmak durumundadır. Bugüne kadar bütün hükümet kurulu"larında 
böyle olmu"tur; ama bu defa böyle olmadı. Cumhurba"kanı, yalnız Ba"bakanı de%il, 
ayrı ayrı, tek tek, bakanları atadı. Oysa ki, Anayasada, Cumhurba"kanının böyle 
bir yetkisi yok. Bu durumda, bakanlar, elbette, Ba"bakana de%il, Cumhurba"kanına 
kar"ı sorumlu hale geliyorlar. Cumhurba"kanı, her bakanlı%ın icraatını fiilen kont-
rol eden makam durumuna geliyor. Anayasanın kurdu%u düzen böyle de%il; ama, 
Sayın Ba"bakan hiç itiraz etmiyor.

Bakanlar Kurulu göreve yeni ba"larken, Anayasaya uygun bir "ekilde kuruldu-
%unu göstermek, Ba"bakanın, kendisine ve arkada"larına kar"ı ilk görevi de%il mi-
dir? Kendisiyle çalı"acak bakan arkada"larını bile kendisi seçemeyen bir Ba"bakan 
görünümü vermekten kaçınması gerekmez miydi? (SHP sıralarından alkı!lar) Bu 
kadar sakıncalı bir ba"langıca razı olmasının sebebi; yani, bu görülmemi" acelenin 
amacı nedir sayın milletvekilleri?

Sayın Akbulut, okudu%u Hükümet Programının ba"ında, bu acelesi için bir 
açıklama yapıyor; “Sayın Özal’ın 31 Ekimde Cumhurba"kanlı%ına seçilmesi müna-
sebetiyle, o tarihten bu yana yeni Hükümetin te"kili konusunda meydana getiril-
meye çalı"ılan tereddütleri izale etmek amacıyla, aynı gün, Hükümet listesini Sayın 
Cumhurba"kanına sundum” diyor. Bu gerekçe, örneklerini çök gördü%ümüz gibi, 
“özrü kabahatinden büyük” deyimine ba"ka bir örnek. (SHP sıralarından alkı!lar) 
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Çünkü, hükümetin te"kili konusundaki tereddütleri, dedikoduları canlandıran, 
alevlendiren, yabancı de%il, Sayın Özal’ın kendisinin tutum ve davranı"ları... ANAP 
milletvekilleri arasında anketler yapılıyor, birçok Ba"bakan adayının oldu%unu ilan 
ediyorlar; Sayın Özal’ın seçece%i Ba"bakanın, ANAP Genel Ba"kanı seçilmesi için 
a%ırlı%ını koyaca%ını söylüyorlar... Görüyoruz, bunu yapıyor... Bu yolda partisi-
nin bütün ileri gelenlerinden söz almaya çalı"ıyor ve bütün bunları, Anayasanın 
101’inci maddesine göre, Cumhurba"kanı seçildikten sonra, partisiyle ili"i%i kesil-
mi", Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli%i sona ermi", dolayısıyla tarafsız davran-
maya ba"lamı" olması gereken dönemde yapıyor.

$imdi, Anayasaya aykırı olarak açıkça giri"ilen bu eylemler tereddüt uyandır-
maz mı, kaygı uyandırmaz mı? Bundan kim sorumlu? Bunları gidermenin yolu, 
Anayasaya aykırı do%rultuda daha ileri adımlar atmak mıdır yoksa, Anayasaya 
artık saygılı davranmaya ba"lamak mıdır, sayın milletvekilleri? Onun için, Sayın 
Akbulut’un, acelesine gösterdi%i gerekçesini hiçbir "ekilde kabul edemeyiz, hiçbir 
tutar tarafı yoktur.

Sayın milletvekilleri, zaten, bu aceleci, tela"lı davranı", Bakanlar Kurulu listesi-
ni Cumhurba"kanından almakla da bitmedi. Liste, hiç bekletilmeden, hatta do%ru 
dürüst okunmadan imzalanarak Meclis Ba"kanlı%ına gönderildi ve Ba"bakan, “He-
men ertesi gün Genel Kurulda Hükümet Programını okuyaca%ını” bildirdi.

Listeyi Ba"bakanın ya da Cumhurba"kanının do%ru dürüst okumaya vakitleri 
olmadı%ı, halen hizmet yapmakta olan ve GAP için kurulu yeni yönetim sorumlu-
lu%u kendisine verilen bir de%erli bakanın, Mecliste okunan listede bulunmamasın-
dan da belli oldu. Hatta, Genel Kurulda, Sayın Akbulut’un Meclis Ba"kanlı%ından 
istifa etti%inin okunması bile, Ba"bakan atandı%ının okunmasından sonra oldu. 
Yani, Sayın Akbulut, bir süre hem Meclis Ba"kanı, hem Ba"bakanlık yaptı. (SHP 
sıralarından alkı!lar)

Hükümet Programının 10 Kasımda Mecliste okunması için tutulan yol da, 
görülmemi" bu acele yüzünden, Meclis !çtüzü%üne açıkça aykırıydı. !çtüzü%ün 
104’üncü maddesine göre, “Bakanlar Kurulu programının okunaca%ı gün için, 
Danı"ma Kurulunca Genel Kurula bir özel gündem teklif olunur”. Ama, aceleden, 
Danı"ma Kurulunu vaktinde toplayıp, böyle bir özel gündem teklifi yapılmadı, ya-
pılamadı ve Hükümet Programı, Mecliste, gündemin, “Ba"kanlı%ın Genel Kurula 
Sunu"ları” ba"lı%ı altında, !çtüzü%e ve Mecliste Ba"bakanların konu"ma yapma 
usullerine tamamen aykırı "ekilde okundu.

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz ki, bu Hükümetin kurulma "ekli Anayasaya 
aykırıdır; programın Mecliste okunu" "ekli, yasa hükmündeki !çtüzü%e aykırıdır.

Peki, bütün bu aykırılıkların kayna%ı nedir? Bu acele davranı" nereden çıkı-
yor? Bu kadar acele edilmese, Sayın Akbulut, bir iki güncük, kendisine verilen görev 
üzerinde çalı"sa, Bakanlar Kurulu listesini de bizzat kendisi hazırlasa, çalı"ma ar-
kada"larıyla kendisi konu"sa ve programı ayın 14’ünde (Salı günü, yarın) yahut da 
15’inde (Çar"amba günü) usulüne göre Mecliste okusa ne olurdu? Bu yüzden devlet 
i"lerinde hiçbir ilave aksama olmazdı; çünkü, zaten aynı bakanlar görevdeydiler. 
(SHP sıralarından alkı!lar)
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Ama, "u olurdu sayın milletvekilleri: E%er program ayın 15’inde okunsaydı, 
Anayasaya göre, görü"meler iki gün sonra ve oylama da görü"melerden bir gün son-
ra yapılaca%ı için, güven oylaması 17 Kasımdan sonraya kalırdı. !"te mesele burada. 
17 Kasımda Anavatan Partisinin Genel Kongresi yapılacak ve orada yeni genel ba"-
kan seçilecek. Sayın milletvekillerinin bütün dikkatini topladı%ını görüyorum; e%er 
program geçen cuma günü okunmasaydı, ANAP’ın Genel Kongresinden önce, Sayın 
Akbulut, Mecliste ANAP milletvekillerinden güvenoyu isteme zamanı bulamazdı. 
Bu da onun, Genel Kongrede genel ba"kan seçilme "ansını azaltırdı. Cumhurba"-
kanı olarak tarafsız kalması, hiçbir partinin iç i"lerine karı"maması gereken Sayın 
Özal’ın seçti%i Sayın Akbulut’un, genel kongrede genel ba"kan seçilmesinin sa%lan-
ması... !"te, bütün acelenin, bütün tela"ın nedeni budur. (SHP sıralarından alkı!lar)

Bu "ekilde, kendi gösterdi%i adayın genel kongre tarafından genel ba"kan ola-
rak kabul edilmesiyle, Sayın Özal’ın eski partisi üzerindeki egemenli%i hâlâ genel 
ba"kanmı" gibi devam edecek; öte yandan, bütün bakanları da kendisi bizzat seç-
mi" oldu%u için, Bakanlar Kurulu üzerindeki egemenli%i de, sanki hâlâ Ba"bakan-
mı" gibi devam edecek... !"te Çankaya’nın senaryosu budur.

Hükümet kurulurken, ulufe da%ıtır gibi bakanlık da%ıtılmı". 15’i devlet bakanı 
olmak üzere, bakanlık sayısının 30’a çıkarılmı" oldu%una da dikkatinizi çekerim. 
Yeni Bakanlar Kurulunun yarısı devlet bakanlarından olu"maktadır. Sayısı böyle-
sine artırılmı" devlet bakanlıklarıyla da, gene tabii, Anayasanın düzeni bir tarafa 
bırakılarak, ba"kanlık sistemine bir adım atılmı" oluyor, öyle anla"ılıyor ki, belki 
henüz hepsine oturacak yer bile bulunmayan devlet bakanları, Sayın Özal’ın sekre-
terleri ya da bir kısmı, Çankaya iç kabinesi gibi çalı"acaklar! Kutlarım! (SHP sırala-
rından alkı!lar) Aksi halde, 1983 yılındaki Hükümet Programında bakanlık sayısını 
azaltmayı, hatırlarsınız, “önemli bir idari reform” diye sunan Sayın Özal’ın bugün-
kü davranı"ı nasıl açıklanabilir? Ne de%i"ti?

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal’ın bu manevralarına, zamanında kar"ı çık-
mazsanız, devlet sistemimizin temelinden de%i"ece%ini, parlamenter sistemden, 
bir özel ba"kanlık sistemine - sözde, Anayasayı koruyarak - geçece%imizi görüyor-
sunuz; ama, çok önemli bir farka da dikkatinizi çekerim: Sayın Özal’ın yetkileri, bu 
"ekilde, ba"kanlık sistemindeki bir Cumhurba"kanının yetkileri kadar artıyor; ama 
sorumlulu%u artmıyor. Çünkü, bizim Anayasamıza göre, Cumhurba"kanı, Ba"baka-
nın, bakanların verdi%i kararlardan sorumlu de%ildir. Tarafsız sayıldı%ı için de - öyle 
sayılması gerekti%i için de - bir parti ba"kanının yaptı%ı i"lerden dolayı biç sorumlu 
tutulamaz. Yani, hem bütün yetkiler elinde olacak, hem de hiçbir sorumluluk ta-
"ımayacak! !"te, Sayın Özal’ın pe"inde oldu%u amaç bu ve bu kadarı da biraz fazla 
de%il mi sayın milletvekilleri? Bu kadarı da olur mu yani? (SHP sıralarından alkı!lar) 
Bu kadar yetkiyi, hiçbir sorumluluk yüklemeden bir insana bırakmak, son derece 
yanlı" ve tehlikeli de%il midir? Bu yanlı"ı yapmanın sorumlulu%unu, vebalini niçin 
üzerinize alacaksınız?

Hele, bir an için, kendinizi, seçmenin yerine koyun, durumun vahametini daha 
iyi görürsünüz. 26 Martta politikalarını reddetti%iniz bir partinin ba"kanı, "imdi 
bu politikaları eskisinden daha güçlü bir "ekilde yürütebilecek bir mevkie geliyor; 
genel ba"kanlı%ı, Ba"bakanlı%ı, Cumhurba"kanlı%ını, hepsini fiilen eline alıyor... Siz 
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seçmen olsaydınız bu durumu nasıl kar"ılardınız? Alkı"lar mıydınız, yoksa bir an 
evvel de%i"tirmek için topyekûn muhalefet yapmaya mı ba"lardınız? Herhalde, bu 
ikinci yolu tutardınız. Bütün bunları dü"ünerek, sorumlulu%unuzun gere%ini yap-
malısınız; Sayın Özal’ın dikta heveslerine, henüz vakit varken, kar"ı çıkmalısınız 
sayın milletvekilleri. (SHP sıralarından alkı!lar)

Yüce Meclisin sayın üyeleri, üzerine aldı%ı görevi tarafsızlıkla yerine getirmek 
için bütün gücüyle çalı"aca%ına Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda and içmi" 
olan Cumhurba"kanı, istedi%i insan, eski partisinin kongresinde genel ba"kan seçil-
sin diye var gücüyle çalı"ıyor... Daha seçildi%inin ilk günlerinde böyle davranan bir 
Cumhurba"kanı, milli birli%i nasıl koruyacaktır? Bütün partilere, muhalefete kar"ı 
tarafsız oldu%una, kim, nasıl inanacaktır? (SHP sıralarından alkı!lar) Böyle davra-
nan bir insan, bizim gözümüzde sadece ANAP’ın Genel Ba"kanı olarak kalacaktır. 
(SHP sıralarından alkı!lar) Cumhurba"kanlık makamı fiilen doldurulmamı" olacak-
tır. (SHP sıralarından alkı!lar) Devlet hayatımızda bu önemli eksiklik, kar"ımıza çı-
kacak her kritik a"amada, yazık ki, kendisini gösterecektir.

Sayın milletvekilleri, en serinkanlı ve objektif "ekilde durum de%erlendirme-
si yapıyorum. Kar"ımızdaki Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisinden de%il, 
ANAP Genel Kurulundan güvenoyu almak için hazırlanmı" bir hükümet oldu%u, 
bütün çabanın, Sayın Akbulut’un Genel Ba"kanlı%ının onaylanmasına yönelik oldu-
%u açıktır. Çabanın kayna%ının da Sayın Özal oldu%u, Sayın Akbulut’un davranı"la-
rından, basına yansıyan sözlerinden - her "ey bir tarafa - Bakanlar Kurulu listesinin 
bir saat içinde hazırlanıp açıklanmasından bellidir.

ORHAN DEM"RTA$ ("stanbul) — Bu i" çok koymu" galiba.
ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — $imdi, mesele, bu hareketi Cumhurba"kanının 

tarafsızlı%ıyla nasıl ba%da"tırabiliriz, meselesidir. Sayın Özal’ın Cumhurba"kanı se-
çildikten sonra burada yaptı%ı konu"madan acaba bir kurtulu" yolu bulabilir miyiz 
fikri akla geliyor. Çünkü, orada, Sayın Özal tarafsızlık yemini etmi"; ama, “Ben taraf 
tutaca%ım” demi"ti.

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Aya%ını kaldırmı"tır yemin ederken!
BA$KAN — Siz onu meydanlarda söyleyiniz, burada söylemeyiniz.
ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Neyin tarafını tutacak? Atatürk ilke ve inkılap-

larının tarafını tutacak, anayasal kurulu"larımıza...
BA$KAN — Onun nerede söylenece%ini ben bilirim; ama açıklarsam zapta ge-

çer, çok mahcup dü"ersiniz.
MUSA GÖKBEL (Mu#la) — Geçir zapta be!
ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Sayın Özal, neyin tarafını tutaca%ım dedi? 

“Atatürk ilke ve inkılaplarının tarafını tutaca%ım...”
BA$KAN — Size de verilecek bir cevap var; ama, Ba"kan oldu%um için... (SHP 

sıralarından, “Dinleyin Sayın Ba!kan, sözünü kesmeyin” sesleri, gürültüler)
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Konu"mayı kesmeyin, saygılı olun. (Gürül-

tüler)
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ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Sayın Ba"kan...

BA$KAN — Efendim, hatip saygılı olmazsa, imalı sözler söylerse, ona muha-
tap olan Ba"kanlık cevap verirse, herhalde mazur görürsünüz.

AHMET ERS"N ("zmir) — Hatip ne söyledi?

"BRAH"M TEZ (Ankara) — Hatip ne dedi ki? Siz Özal’ın amigosu musunuz?

MEHMET FUAT ERÇET"N (Edirne) — Ne diyorsunuz Sayın Ba"kan? Hatip 
ne söyledi ki? (SHP sıralarından “Hatip ne dedi?” sesleri, gürültüler)

ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Sayın Ba"kan, benim imalarımın...

BA$KAN — Efendim, a"a%ıdan çok çirkin bir söz söylendi, o sözün... (SHP 
sıralarından “Hatip ne dedi?” sesleri, gürültüler)

HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Siz “Hatip söyledi” dediniz; sanıyorum 
sürçü lisan oldu efendim.

BA$KAN — Evet, düzeltiyorum efendim. Buyurun efendim.

ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Sayın Özal tarafsızlık yemini etmi"; ancak, ar-
kasından da, “Ben taraf tutaca%ım” demi"ti. Neyin tarafını tutacaktı? Atatürk ilke 
ve inkılaplarının tarafını tutacak, anayasal kurulu"larımıza destek olmaya devam 
edecek, Türkiye’nin yakın vadede Avrupa Toplulu%unun en seçkin üyelerinden biri 
olmasının tarafını tutacak...

Peki, "imdi ANAP Genel Kurulunda kendi adayının genel ba"kan seçilmesi için, 
tarafsızlı%ını bir tarafa bırakarak bütün gücüyle u%ra"tı%ına göre...

AL" ER ("çel) — Senin meselen de%il.

ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Dinleyin.

...Acaba, ANAP Genel Ba"kanlı%ına adaylı%ını koymu" veya koyacak öteki 
ANAP’lı siyasetçilerin - Sayın Özal’ın saydı%ı - bu konuların hangilerine, yoksa hep-
sine mi kar"ı davranaca%ını önceden biliyor?

AL" ER ("çel) — Seni ilgilendirmez o...

ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Nasıl ilgilendirmez? Atatürk ilke ve inkılâpları 
var.

Acaba, öteki genel ba"kan adayları, Atatürk ilke ve inkılaplarını korumayacak-
lar mı? Anayasal kurulu"lara destek olmayacaklar mı? Yoksa, Türkiye’yi, Avrupa’nın 
seçkin üyelerinden biri olmak yerine, Asya’nın ya da Afrika’nın seçkin üyelerinden 
biri mi yapmaya çalı"acaklar? (SHP sıralarından alkı!lar)

Umarım, bir an önce, öteki adaylar çıkıp da bu konuya bir açıklık getirirler. 
Çünkü, ciddi bir suçlama altında bırakıldıklarının izlenimi herkeste uyanmı"tır. 
$üphesiz, bu, ANAP’lı siyasetçilerin sorunu. Daha fazla üzerinde durmayayım, ho-
"unuza gitmiyor; ama Sayın Özal’ın tarafsız davranmadı%ı gerçe%ini, Meclisteki ko-
nu"masına sı%ınarak da örtemeyiz, gizleyemeyiz. Çünkü, konu"masının sonunda, 
açıkça "unu da söyledi: “Cumhurba"kanlı%ı makamını her türlü iç siyaset sorunları-
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nın üstünde tutaca%ız” Buyurun! Siz de, bu sözleri do%al olarak alkı"ladınız. Do%ru-
su budur. Anayasanın gere%i budur, yaptı%ı yeminin istedi%i budur.

Peki, bir partinin genel ba"kanının seçilmesi, iç siyasetin önemsiz bir olayı mı-
dır? En önemli olaylarından birisidir. Kar"ılıklı rekabetler, çeki"meler, çe"itli grup-
ların kuvvet dengeleri göz önüne alındı%ında, iç siyasetin en önemli sorunlarından 
biri de%il midir? Öyleyse, bu Hükümetin kurulu" "ekli, Cumhurba"kanlı%ı makamı-
nın, önemli iç siyaset sorunlarına karı"tı%ını göstermiyor mu?

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Göstermiyor.
ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Gösteriyor sayın milletvekilleri; açıkça göste-

riyor.
Bu davranı"larla, daha ilk günlerde, Cumhurba"kanlı%ı makamı, iç siyasete, ik-

tidar partisi tarafından karı"tırılırsa, Cumhurba"kanlı%ı yemini bir tarafa bırakılır-
sa, Anayasaya ve yasalara saygı göstermelerini, vatanda"lardan nasıl bekleyebiliriz? 
Bu tutumla ülkede huzur kalır mı? Sevgi, barı" kalır mı?

Bütün milletvekillerinin, ama özellikle ANAP milletvekillerinin, önümüzdeki 
oylamada i"te bunları dü"ünmelerini istiyorum.

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Siz, bizim i"imize karı"mayın.
ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Çünkü, bugünün meselesi budur.
Ayrıca, bu önemli a"amada, hükümet programının da ötesinde, ülkeye buna-

lımlar getiren hareketler kar"ısında Sosyaldemokrat Halkçı Partinin temel tutumu-
nu bir daha ifade etmekte de yarar görüyorum. Çünkü, ANAP’ın getirmi" oldu%u 
tartı"malı Cumhurba"kanlı%ı dönemi, daha ba"langıçta, haklı olarak, yaygın tepki-
lere yol açıyor. Siyasal otoritenin, halkın e%ilimleriyle alay edercesine aldı%ı kararlar 
herkesin sabrını ta"ırıyor; türlü tahriklere açık ortamlar olu"uyor; ama açıkça söy-
lüyorum, bu durum, vatanda"larımızı karamsarlı%a dü"ürmemelidir; kısa zamanda 
sonuç verece%i sanılacak demokrasi dı"ı aldatıcı çözümler aramaya kimseyi götür-
memelidir.

26 Martta yerel seçimlerde halkın reddetti%i politikaların temsilcileri, bir an 
önce yapılmasını bekledi%imiz genel seçimde iktidardan ayrılacaklardır. Bu seçim 
hemen olmadı diye umutsuzlu%a dü"meye yer yoktur. Demokraside, bütün sorun-
ların kalıcı çözümü, halkın iradesine dayanarak bulunur. Halkın iradesi, seçimden 
seçime kendini gösterir. Bu zamanı beklemek, cesaret ve sabır ister, basiret ister, 
demokrasiye inanç ister, halka güven ister. Bunların hepsi Sosyaldemokrat Halkçı 
Partide vardır. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Türkiye’de, Atatürk ilkelerine dayanan 
ça%da" demokrasinin güvencesidir. (SHP sıralarından alkı!lar)

Nasıl, laikli%e aykırı davranı"ları, demokratik düzen içinde, halkın deste%iyle 
her zaman önleyebilece%imize inanıyorsak, Anayasal düzeni, ki"i ya da grup çıkar-
ları için yozla"tırma, dikta düzenine çevirme çabalarını da, halkın gücüyle sonuçsuz 
bırakaca%ımıza güveniyoruz. (SHP sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, bir buçuk yıl kadar önce bu kürsüden ifade etti%im bir 
görü"ümü tekrar edece%im. Milletimizin demokrasiye ba%lılı%ı, bize her sorunu, 
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demokrasi içinde çözme gücünü veriyor. Bütün dünya bilmelidir ki, Türkiye’de, de-
mokrasi dı"ı müdahaleler dönemi kapanmı"tır tarihe karı"mı"tır; ama, bu sözleri-
mize, bizim dı"ımızdaki dünyanın da inanması için, önemli bunalımları demokrasi 
içinde a"tı%ımızı görmelidirler. !"te, "imdi böyle bir bunalım dönemine giriyoruz. 
SHP olarak biz, bu güç dönemi, !ktidar Partisinin hatalı yakla"ımından do%mu" 
bunalımı, halkın gücüyle, seçimlerle a"aca%ız. (SHP sıralarından alkı!lar) Bu kesin 
inancımı bütün vatanda"larıma saygıyla duyuruyorum. Sayın Özal’ın dikta heve-
sinin getirdi%i önemli bunalımı da, demokrasi içinde a"tı%ımız zaman, içeride ve 
dı"arıda, artık, kimsede, “Türkiye’de demokratik rejime bir gün ara verilebilir” diye 
bir dü"ünce de kalmayacaktır. (SHP sıralarından alkı!lar) Demokrasimizin bu ol-
gunlu%a eri"mesine, iktidardaki, muhalefetteki öteki partilerin de yardım etmesini 
beklemek, hakkımızdır; ama yardım etseler de etmeseler de, durumu fırsat bilip, 
partimizi haksız suçlamalarla halkın gözünde küçük dü"ürmeye çalı"salar da, bizim 
yapaca%ımız budur.

Demokrasinin, ülkemizde, bir daha kesintiye u%ramayacak "ekilde tam yerle"-
mesi, bizim için her türlü parti çıkarını a"an bir temel amaçtır. Bu amaçtan ödün 
vermeyiz. (SHP sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, tekrar, güvenoylaması konusuna dönüyorum: 26 Mart-
ta beliren millet iradesine kar"ı çıkan davranı"lar, bu iradenin isteklerini göz ardı 
ederek, halkın reddetti%i politikaları, hiçbir "ey olmamı" gibi yürütmek inadı, bizi, 
tartı"malı Cumhurba"kanlı%ı dönemine getirdi. Yine bu davranı"lar, bugün de, 
Cumhurba"kanlı%ını, yeminine sadık kalamayan bir makam haline dü"ürmü"tür. 
Bu yolda devam edildikçe, devletin temel kurumları tahrip olmaya devam edecek-
tir; milletin ve devletin arası açılmaya devam edecektir. Ama, bu gidi"i durdurmak, 
"imdi, Meclisin elindedir ve aynı zamanda görevidir.

‘’Egemenlik kayıtsız "artsız ulusundur’’ ilkesini canlı tutmak için, yeminlerimi-
ze sadık kalmak için, Cumhurba"kanlı%ım, Anayasaya saygılı bir davranı"a çekmeli-
yiz, millet iradesini egemen kılmalıyız, bu Hükümet programına “hayır” demeliyiz. 
(SHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Biliyorum sayın milletvekilleri, Sayın Özal’ın, Anayasaya aykırı bütün bu dav-
ranı"larını kabul ettirmek için sürekli kullandı%ı silah, “yoksa, seçime giderim ha!” 
tehdididir.

MEHMET PÜRDELO%LU (Hatay) — Teklif getirin Sayın Ba"kan.
ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Bu tehdit bizim için hiçbir anlam ta"ımaz. Biz, 

27 Marttan beri, erken seçim yapılmasını istiyoruz. Erken seçim için yapılacak oy-
lamada “evet” diyece%imizi sizlere ve kamuoyuna çoktan duyurduk. (SHP sıraların-
dan alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, bu korkutma, bu tehdit, !ktidar Partisindeki milletvekil-
lerini de etkilememelidir. Sizler de, milletten aldı%ınız vekâletin gereklerini, ki"isel 
çıkarlarınızı dü"ünmeden, yerine getirecek insanlarsınız. Zaten, biraz dü"ününce 
görürsünüz; “Hükümet güvenoyu almazsa Meclis feshedilir, yani seçime gidilir” di-
yerek ANAP Grubunu korkutmaya çalı"an ki"i, aslında kendi özel konumu nedeniy-
le böyle bir seçimi Türkiye’de en istemeyecek, seçimin olmasından en çok korkacak 
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insandır. (SHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Bundan hiç ku"kunuz olmasın. 
Bu Hükümetin güvenoyu almaması demek, gene bu Meclisten ba"ka bir hükümet 
çıkmaz demek de de%ildir. Bu Hükümet güvenoyu almazsa bırakır gider, güvenoyu 
alacak ba"ka bir hükümet kurulur. Parlamenter rejim içinde hükümet sorununu 
çözecek seçenekler, olanaklar her zaman vardır. Bunun için, sizlerin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin manevi ki"ili%inde, demokrasinin saygınlı%ını koruyacak kararlı-
lı%ı göstermeniz yeter.

Sayın milletvekilleri, inanıyorum ki, hiçbir neden - hangi partiden olursa olsun 
- hiçbir milletvekilini, Anayasaya, demokrasiye, onun kurallarına sadakatten ayıra-
maz; ayırmamalıdır. !"te, bunu göstermenin zamanı bugündür.

Bu anlayı"la, SHP Grubu olarak, Hükümet Programına ret oyu verece%iz. Hal-
kımız, ANAP Grubundan da, ret oyu vermesini bekliyor.

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar; 
DYP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederiz Sayın !nönü.
Do%ru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Köksal Toptan; buyurun.
DYP GRUBU ADINA KÖKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Ba"kan, Yüce 

Meclisin de%erli üyeleri; Sayın Yıldırım Akbulut ba"kanlı%ındaki Hükümetin prog-
ramının müzakerelerinde, Do%ru Yol Partisi Grubu adına görü"lerimizi arz etme-
den önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, sözümün ba"ında, TRT’nin bu müzakere-
lerle ilgili tutumuna bir iki cümleyle de%inmek istiyorum. Bundan evvelki hükümet 
programlarının bu Mecliste yapılan müzâkerelerini halkımıza naklen duyuran Tür-
kiye Radyo Televizyon Kurumu, her ne sebeple ise, bu tartı"maları, bu müzakereleri 
halktan gizleme gere%ini duymu"tur.

$imdi, sormak gerekir; bu müzakereler mi ciddiye alınmıyor? Bu müzakereler 
ciddiye alınmıyor ise, programı müzakere edilen Hükümetin de ciddiye alınmaması 
lazım. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Böyle bir ciddiyeti Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumuna anlatamıyor ise, Hükümetin de, hiç kimseden ciddiyet bek-
lemek gibi bir hakkı olmamak lazım gelir.

Sayın milletvekilleri, yoksa, bu Hükümet mi halktan gizleniyor? Yoksa, bu Hü-
kümetin, el önüne çıkacak hali mi yok? Yoksa, bu Hükümetin programının, di%er 
programlardan, Anavatan Partisinin di%er programlarından, kelime kelime bir far-
kı olmaması kar"ısında, “zaten, Hükümet ne diyecek, aynı "eyleri tekrarlayacak” 
rahatlı%ı içerisinde mi halktan bu müzakereler gizleniyor?

De%erli milletvekilleri, halktan hiçbir "eyi gizlemek mümkün de%il. Türki-
ye Radyo Televizyon Kurumu, olması lazım gelen, halkı aydınlatmak görevini, ne 
kadar, yapmazsa yapmasın, Türkiye, siyasi partileriyle, basınıyla, sendikalarıyla, 
dernekleriyle ve ülke meselelerini çok iyi takip eden uyanık kesimleriyle, ülkede 
nelerin olup bitti%ini, güveniniz ve inanınız ki, ülkemizin en ücra kö"esine kadar 
ta"ımaktadır.
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Sayın milletvekilleri, parlamenter demokrasi, yarı ba"kanlık sistemi, ba"kan-
lık sistemi, demokratik ülkelerin seçti%i sistemlerdir. Cumhuriyetten beri, özellikle 
1950 yılından beri, çok partili demokratik nizamı ya"atarak, 1924, 1961 ve 1982 
Anayasaları esprisi içerisinde parlamenter demokrasiyi seçen, uygulayan ülkemiz, 
1989 senesinin 9 Kasımından itibaren, dünyada e"i emsali görülmeyen ba"ka bir 
sistemi daha uygulamaya ba"lamı"tır. Parlamenter sistem, cumhurba"kanının so-
rumsuzlu%u, güçlü ve sorumlu ba"bakan ve di%er sistemlerde oldu%u gibi, kuvvet-
ler ayrılı%ı ilkesine dayanmaktadır. Güçlü ba"bakanlık, sorumlu olmayı gerektirir. 
Tersinden alacak olursak, bir ba"bakanın sorumlu olabilmesi için, ona sorumluluk 
yöneltilebilmesi için, o ba"bakanın mutlaka güçlü olması gerekir. $imdi, bu güç, 
siyasi güçtür; bu güç, halk deste%idir.

De%erli milletvekilleri, arkasında yüzde 21,75’lik halk deste%i olan bir Hükü-
metin, Anayasada sayılan bu sorumlulu%u ta"ıyabilecek gücü göstermesi mümkün 
de%ildir. Anayasa, bir de 105 ve 112’nci maddelerinde ifade etti%i gibi, Cumhur-
ba"kanının yaptı%ı i"lerden de, Ba"bakanı ve bakanları sorumlu tutmaktadır. Böy-
lesine büyük sorumlulukları yüklenen bir Bakanlar Kurulunun ve onun ba"ı Sayın 
Ba"bakanın, çok güçlü bir halk deste%ine, çok büyük bir güce dayanması lazım.

De%erli arkada"larım, Türkiye’de, 9 Kasımda olan olayı ifade etmi"tim. 31 
Ekimde, tüm uyarılara ra%men, yüzde 21,75’lik halk deste%ine dayanan Anavatan 
Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Grubu, Sayın Özal’ı Cumhurba"kan-
lı%ına seçmi"tir. Cumhurba"kanlı%ı için Sayın Özal’ın almı" oldu%u oy; Anavatan 
Partili üyelerin oyu, 263’tür. Bu 263’ü dikkate aldı%ımız takdirde, Sayın Özal’ı 
Çankaya’ya çıkaran iradenin arkasındaki halk deste%inin, sadece yüzde 19’lar civa-
rında kaldı%ını tespit ederiz.

Türk Devletinin ba"ı, milletin birli%ini temsil eden Cumhurba"kanlı%ı makamı-
nın arkasında yüzde 19’lar gibi bir halk deste%i oldu%u sürece, Türkiye’nin sorun-
larının buraya kadar oldu%u gibi, bundan sonra da katlanarak artaca%ını söylemek 
kehanet de%ildir.

Sayın Özal 9 Kasım günü burada yemin etti. Yeminden sonra da kula%a ho" 
gelen güzel sözlerle, vaatlerle dolu bir konu"ma yaptı. Yemin töreninde, Anayasa-
ya sadakatten ayrılmayaca%ına, tarafsız davranaca%ına, namusu ve "erefi üzerine, 
55 milyonun önünde, Türk Milletinin önünde söz verdi. Bu sözden cayamaz, bu 
yeminden cayamaz; ama üzülerek gördük ki, de%erli milletvekilleri, Sayın Özal bu 
yeminini ancak bir saat tutabildi. (DYP sıralarından alkı!lar) Kö"kteki devir teslim 
töreninden hemen sonra, gazetelerin yazdı%ına göre, Sayın Akbulut’u kö"kün bir 
odasına ça%ırarak, eline bir dosya verdi. Dosyanın içerisinde üç tane yazı vardı; ya-
zılardan birincisi Sayın Akbulut’un Ba"bakanlı%a atandı%ı, ikincisi Bakanlar Kurulu 
listesi ve üçüncüsü ise Hükümet Programı idi. $imdi, Sayın Akbulut, bu Bakanlar 
Kurulu ve bu Hükümet Programıyla, Türkiye’nin devasa sorunlarını gö%üslemek 
için Yüce Meclisin önüne geldi. Yüce Meclisten güvenoyu istemektedir.

De%erli milletvekilleri, Sayın Özal, Sayın Akbulut’a, ne bakanlarını seçme hak-
kını verdi, ne Hükümet Programını yazma hakkını verdi. Bakanların listesi o kadar 
çabuk yapıldı ki, o kadar süratle i"lemler bitirildi ki, cumhuriyet tarihinde ilk defa, 
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bir sayın ve saygıde%er bakanımız için, ek bakanlık müessesesi ihdas edildi. (DYP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

De%erli arkada"larım, Sayın Özal’ın bu yaptıkları yetmedi; Sayın Özal Ana-
vatan Partisinin 17 Kasım 1989’ta toplanacak büyük kongresi için, genel ba"kan 
adayını da tespit etti. Evvelki hafta Anavatan Partisi Grubunda Anavatan Partili 
üst düzey bir sayın yöneticinin ifadesi, “Sayın Cumhurba"kanımız bir arkada"ımızı 
tevkil edeceklerdir” "eklindedir. Evet, Sayın Özal, Sayın Akbulut’u Ba"bakanlık ve 
ANAP Genel Ba"kanlı%ı için tevkil etti. Yapılan i"lem budur.

De%erli milletvekilleri, bu, tek parti dönemine i"arettir. Çok partili demokrasi-
lerde, görevler, yasalarla, anayasalarla ayrı ayrı ayrılmı", sınırlandırılmı", birinin di-
%erine müdahalesi kesinlikle önlenmi"tir. Tek partili dönemlerde, bir ki"i -konumu 
ne olursa olsun, ama bir ki"i - hem hükümet etme i"ini, hem parti görevini ve hem 
de devlet ba"kanlı%ı görevini kendi elinde tutmakta ve bütün i"leri, devletin tüm 
i"lerini kendisi yürütmeye çalı"maktadır. Bu "ekildeki, tek partiye dönme, tek parti 
devrini özleme giri"imlerini, ibretle, üzülerek ve biraz da deh"etle kar"ıladı%ımızı 
huzurunuzda ifade etmek istiyorum.

De%erli milletvekilleri, Sayın Özal, bu "ekilde, tarafsızlık yeminini ihlal etmek 
suretiyle, i"i bırakmadı; Partisinin 17 Kasım 1989’da yapılacak olan kongresindeki 
hizipler arasında bile taraf tuttu. Tüm delegelere göndermi" oldukları - "u, elimdeki 
- video kasette, Sayın Cumhurba"kanı, kime oy verilmesi lazım geldi%i konusunda 
telkinlerde bulunuyor. (DYP sıralarından alkı!lar) Hani tarafsızlık? Hani Cumhur-
ba"kanlı%ının tarafsızlı%ı?

De%erli arkada"larım, salt parti çıkarları açısından konuya bakacak olursak, bu 
olandan bitenden bizim memnuniyet duydu%umuzu bilmenizi istiyorum. Biz, her 
zaman, her yerde söylüyoruz; bu zamana kadar Türkiye’de olanın bitenin sorumlu-
lu%u nasıl Sayın Özal’a ait ise, bunları yapmaya devam etti%i sürece, devletin tüm 
i"lerine, Hükümetin tüm i"lerine, yeminine ra%men bu denli müdahale etti%i sü-
rece, bundan sonrasının sorumlulu%u da kendisine ait olacaktır. (DYP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar)

De%erli arkada"larım, bugün gazetelerde var; Do%ru Yol Partisi de - Sayın Cum-
hurba"kanı gibi, Sayın Özal gibi - Anavatan Partisi Kongresinde bir tarafı tutmakla 
suçlanmaktadır, öyle bir "ey söz konusu de%il. Hiçbir partinin iç i"lerine karı"ma-
yız. Anavatan Partisi Grubu içerisinde, Anavatan Partisinin içerisinde, bizim "an-
lı Adalet Partisi bayra%ını beraberce ta"ıdı%ımız gönülda"larımız, arkada"larımız, 
karde"lerimiz var; ama, bu, bizim, Anavatan Partisi Grubu yahut te"kilatı içerisinde 
birtakım olaylara müdahale etmeyi aklımızdan geçirdi%imiz anlamına gelmez...

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Öyleyse, sen de Anavatan Partisine gel.
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Çünkü, biz hepinizi severiz. Severiz, ama 

"unu bilmenizi isterim sevgili milletvekili arkada"larım: Sizin yok birbirinizden bir 
farkınız; çünkü, siz Anavatan Partisisiniz. (DYP sıralarından alkı!lar)

"SMET OKTAY (Eski!ehir) — Biz Osmanlı Bankasıyız.
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — O hale dönünüz.
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De%erli milletvekilleri, dünyada, otokratik rejimlerin, mutlak surette krallık 
olması gerekmez; otokratik rejimin oldu%u; ama adı krallık olmayan pek çok rejim 
vardır, pek çok devlet vardır; tarihte de bunun sayısız örnekleri görülmü"tür; ama, 
en kötüsü, bunlardan kötüsü, demokrasi adı altında, demokrasi bayra%ı altında, 
“demokrasiyi uyguluyoruz” sözleri altında otokrasiyi yaratmaya çalı"maktır.

Duverger’in dedi%i gibi, en fena "ey, kötülü%ün mevcudiyeti de%il, fakat onun 
iyilikten ayırt edilememeye ba"lanmasıdır. Umarım ki, Türkiye, böyle bir gidi"i, 
böyle tehlikeli bir gidi"i fark eder ve bundan, Anavatan Partisi Grubu ba"ta olmak 
üzere, herkes çabuk döner; Türkiye’de parlamenter demokrasiyi, çok partili par-
lamenter demokrasiyi bütün kurallarıyla yerle"tirme konusunda üzerine dü"eni 
yapar.

$imdi Türkiye’de yapılmak istenen, aslında fiili bir ba"kanlık da de%il. Belki 
onun da kendine ait kuralları var. Türkiye’de yapılmak istenen, karma"ık, çapra"ık, 
kimsenin bir türlü çözemedi%i, ama i"i iyi takip edenlerin, bunun tehlikeli oldu%una 
i"aret etti%i bir i"tir, bir gidi"tir.

$imdi, her sorun kar"ısında, her ülke meselesi kar"ısında Sayın Ba"bakan ve 
Hükümet, Sayın Özal’ın gözüne bakacaktır. Ülkeyi böyle yönetmek mümkün de%il. 
Parti te"kilatı, her sorun kar"ısında, Çankaya Kö"küne, “Acaba ne yapsak?” diye 
bakacaktır...

Bu, çıkı" yolu de%il de%erli arkada"larım. Sayın Özal parti meselelerini iyi bil-
mi" olsaydı, partinin oyu yüzde 21,75’e dü"mezdi; ülke meselelerini iyi bilseydi, 
ülke bu hale dü"mezdi... (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Sen kendi Genel Ba"kanına bak.
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Neresinden bakarsanız bakınız de%erli mil-

letvekilleri, yapılan i"lem; 9 Kasımdan ve ona tekaddüm eden günlerden bu yana 
Türkiye’de yapılan i"ler hukuki de%ildir, kanuni de%ildir ve demokrasi kurallarına 
uygun de%ildir.

$imdi, kurulu"unda hukukilik, kanunilik ve üzülerek ifade edeyim, ciddiyet ol-
mayan Sayın Akbulut ba"kanlı%ındaki bu Hükümetin, ülkenin hangi sorununa çare 
bulaca%ı, herkesin kafasında tereddütle kar"ılanan bir durumdur.

De%erli milletvekilleri, "imdi, böyle bir Hükümetin nesine güveneceksiniz? 
Karma"ık hale getirilmi" olan ülke sorunlarının altından bu Hükümet nasıl kalka-
caktır? Bu Hükümetin "u programına kim güvenecektir?

Siz, Anavatan Partisi Grubunu te"kil eden de%erli arkada"larım, buna güve-
noyu verebilirsiniz, bu Hükümete güvenoyu verebilirsiniz; ama, halkın size güveni 
yoktur, halkın bu Hükümete güveni yoktur. Halka ra%men, halk iradesine ra%men, 
halkın iste%ine ra%men güvenoyunu vermekte ısrar etti%iniz takrirde, bu, halka 
ters dü"meye devam edece%iniz anlamına gelir ki, o gidi", iyi bir gidi" olmaz.

26 Mart 1989 günü yapılan yerel seçimlerde yüzde 21.75, "u günlerde yapılan 
kamuoyu ara"tırmalarına göre ise yüzde 13’ler civarına dü"mü" olan bir destekle 
hükümet etmeye ısrarla devam edilmesi, tehlikeli bir gidi"tir.
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Hükümet etme hakkı, e%er, millet o yetkiyi, o hakkı veriyorsa kullanılır. E%er 
sizde o yetki yoksa, o hak yoksa ve halk o yetkiyi sizden geri almı"sa, esirgemi"se, 
o yetkiyi kullanmaya devam etmeniz haksız bir tasarruf olur, yetkisiz bir i"e kalkı"-
mak olur.

De%erli milletvekilleri, i"te bu, rejimin özünü tahrip eder. Zaten, Anavatan 
Partisi hükümetlerinin çıkmazı da burada yatmaktadır, çözümsüzlük de buradan 
kaynaklanmaktadır.

$imdi, sayın bakanların ve Sayın Ba"bakanın ki"ili%ine bir itirazımızın olmaya-
ca%ını herkesin takdir edece%ini umarım. Söylediklerimizin ki"ilerle ilgisi yoktur; 
ama, "imdi soruyorum: $u kitapta yazdıklarınızı, yapacak mısınız?

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇEC"LER (Konya) — Yapaca%ız, yapaca-
%ız...

KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın bakanlar “Yapaca%ız” diyorlar. Bu ki-
tap, 1983 ve 1987 Hükümet Programlarının aynısıdır. Sayın Özal altı senedir ya-
pamadı da, siz nasıl yapacaksınız? Bu, zaten, yasak savma kabilinden yazılmı" bir 
program. Sayın !nönü buna bir örnek verdi, bir örnek de ben vereyim isterseniz; 
yanında hükümet programı olan arkada"lar da takip edebilirler.

1987 yılı Hükümet Programının sendikalarla ilgili ba"lı%ı gözüme çarptı. Daha 
pek çok yer var birbirleriyle çakı"an. “Sendika kurma” diye ba"layan paragrafta, bir 
sayfanın tamamı, virgülü ve kelimesi de%i"tirilmeden, aynen, bu Hükümet Progra-
mına alınmı". Yani, öbür hükümet programının kopyası halinde. 1983 ve 1987 yılı 
Hükümet Programlarının kopyası olan böyle bir hükümet programıyla, Türkiye’yi 
nereye vardıracaksınız? “Bu program Türkiye’yi iyiye götürecek” diyorsunuz. Geçen 
programlar ve onu uygulayanlar, Türkiye’nin hiçbir "eyini iyiye götürmemi"ler de, 
siz Türkiye’yi nasıl iyiye götüreceksiniz? Bunların yanıtlarını; halkımızı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisini tatmin edecek yanıtları verece%inizi umuyorum.

De%erli arkada"larım, Program, bir yandan 1983 ve 1987 Hükümet Program-
larının kelime kelime kopyasıyken, öbür yandan da, geçen altı yılın övgüleriyle do-
ludur. Programa bakarsanız, geçen altı sene içerisinde, Türkiye’de çok büyük i"ler 
ba"arılmı"tır. Durumun, gerçekten öyle olup olmadı%ına kısaca bakmak istiyorum.

Sayın Özal’ın ba"kanlı%ını yaptı%ı, geçen altı yıllık Anavatan Partisi Hükümet-
leri, bakınız neler yapmı": Türkiye’yi, dünyadaki 162 devlet arasında, gelir da%ılımı 
bozuk ve en kötü 7 ülkeden biri haline getirmi". Türkiye’de bölgeler ve zümrelerara-
sı gelir da%ılımını bozmu", içinden çıkılmaz hale getirmi"; en yüksek gelir grubuna 
sahip yüzde 20’lik bölüm, milli gelirden yüzde 55 pay alırken, en alt gelir grubunda-
ki yüzde 20’lik bölüm ise yüzde 4 pay alabilir hale ancak gelmi".

Sayın üyeler, "imdiki Programda da var. Zaten sık sık da Anavatan Partili söz-
cüler ve Sayın Özal “Biz, altmı" yıllık cumhuriyet hükümetlerinin yapmadı%ını, ya-
pamadı%ını yaptık” diye övündülerdi. $imdi bakın, neler yapmı"lar: Altmı" yıllık 
cumhuriyet hükümetlerinin yapmadı%ını yapmı"lar, basılan parayı 9 trilyona çıkar-
mı"lar; altmı" yıllık cumhuriyet hükümetlerinin yapmadı%ını yapmı"lar, i"sizli%i 
yüzde 22’ye çıkarmı"lar; altmı" yıllık cumhuriyet hükümetlerinin yapmadı%ını yap-
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mı"lar, iç borçları 32 trilyona çıkarmı"lar; altmı" yıllık cumhuriyet hükümetlerinin 
yapmadı%ını yapmı"lar, dı" borçları 50 milyar dolara yakla"tırmı"lar; altmı" yıllık 
cumhuriyet hükümetlerinin beceremedi%ini, yapamadı%ım yapmı"lar, Türk parası-
nı pula çevirmi"ler, 1980 yılında 78 lirayla devraldıklarını, 1983 yılında 280 lirayla 
devraldıkları 1 doları 2.380 liraya çıkarmı"lar; Türk parasını Türkiye’de kullanılmaz 
hale getirmi"ler, Türk parasını pul etmi"ler...

"SMA"L Ü%DÜL (Edirne) — Buna ra%men dövizimiz var, de%il mi?
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Buna ra%men döviziniz var. Buna ra%men 

döviziniz var da, döviziniz, borcunuza yetiyorsa, o borçları ödeyin. Biraz sonra o 
borçlara gelece%im; hangi "artlar altında Türk çocuklarını, gelecek nesilleri borçlan-
dırıyorsunuz, onu da söyleyece%im.

Bitmedi; daha neler yaptınız, onu söylüyorum:
1983 senesinde - kırkbin çalımla, kırkbin lafla - yüzde 28 olarak almı" oldu%u-

nuz enflasyonu, 1989 senesinin ekim ayında yüzde 75’e çıkardınız.
!"sizli%i yüzde 15’lerden devralarak yüzde 22’ye çıkardınız.
Daha ne yaptınız? Büyüme hızı... Programda, “Ülke hızla kalkınmaktadır” de-

nilmektedir. Ülkenin hızla kalkınmakta oldu%unu söyleyen Program, Türkiye’nin 
içinde bulundu%u durumdan habersiz. 1983 senesinin sonunda yüzde 5,9’la almı" 
oldu%unuz kalkınma hızını, 1989 senesinde sıfıra indirmi"siniz.

H"LM" B"ÇER (Sinop) — !yi etmi"iz.
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — !yi ettiniz! (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, 

alkı!lar) Bir iyi "ey (!) daha yaptınız: Çalı"anların milli gelirden almakta oldukları 
pay yüzde 35’ler civarındayken, yüzde 14’ler seviyesine indirdiniz.

Türkiye’yi nereye benzetti%inizi biliyor musunuz de%erli arkada"larım?
H"LM" B"ÇER (Sinop) — Nereye?
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Söyleyeyim, nereye...
BA$KAN — Sayın Biçer... Sayın Biçer, lütfen dı"arı çıkınız... Lütfen...
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Türkiye’de, çalı"anların milli gelirden al-

mı" oldukları pay, yüzde 14 civarındadır. Bu, Kenya’da yüzde 41,7; Kongo’da yüzde 
40,6; $ili’de yüzde 51,75 ve “AT’ye girdik, giriyoruz” diye milleti kandırdı%ınız Avru-
pa Toplulu%u ülkelerinde de yüzde 70 civarındadır. Bunu iyi yaptınız (!)

Bitmedi: 1983 senesinde - Programın 23’üncü sayfasında - “Ortadire%i güçlen-
direcek tedbirlerin alınmasına devam olunacaktır” demektesiniz. Altı sene içerisin-
de ortadire%in ba"ına getirdiklerinize bakınız: 1983 senesinde bir i"çi bir ekme%i 
alabilmek için 46 dakika çalı"ırken, 1989 senesinde bir i"çinin bir ekme%i alabil-
mesi için 1 saat 11 dakika çalı"ması gerekmektedir. 1983 senesinde bir kilogram et 
alabilmek için bir i"çinin 8 saat 48 dakika çalı"ması gerekirken, 1989 senesinde 13 
saat 51 dakika çalı"ması gerekmektedir. 1983 senesinde bir kilo peynir için 5 saat 
çalı"ması yeterli olan bir i"çi bugün bir kilo peyniri alabilmek için 11 saat 32 dakika 
çalı"mak zorundadır.
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Sizi tebrik etmek lazım; i"te, onu iyi yaptınız: Fiyatlarda Türkiye’yi Avrupa se-
viyesine götürdünüz, ama bir "ey ters oldu; ücretlerde, çalı"anların ücretlerinde, 
kazançlarında Türkiye’yi, tam tersine, Hindistan düzeyine götürdünüz.

De%erli milletvekilleri, sizin altı yıllık uygulamanızdan köylüler de nasibini 
aldı. Yılda 100 bin traktör satın alabilen Türk köylüsü, geçen altı yıl içerisinde, yılda 
sadece 15 bin traktör alabilir hale gelmi"tir. Bugün, (1989 senesinde) köylü, pe"in 
para vermek suretiyle, 2 ton gübreyi, 1 fıçı mazotu, 1 teneke ilacı alamaz hale dü-
"ürülmü"tür. 30 milyon Türk köylüsünün ortalama geliri 300 dolar seviyesindedir. 
Bu, Türk köylüsünün, Pakistan köylüsü seviyesine dü"ürülmesi demektir. De%erli 
milletvekilleri, i"te, Sayın Özal’ın, Sayın Akbulut’a dönüp, “Ben, Türkiye’yi bu hale 
getirdim; al, bundan sonra sen ne yaparsan yap” dedi%i tablo budur. $imdi, “Prog-
ramda övgüsü yapılan bu tabloyu, Sayın Akbulut ba"kanlı%ındaki bu Hükümet nasıl 
düzeltecektir?” diye sormuyoruz, sormaya gerek de duymuyoruz. Bu Hükümetin 
bu tabloyu düzeltmesi, bu tablonun herhangi bir kalemini düzeltmesi mümkün de-
%ildir.

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Öyle bir iddiaları da yok za-
ten.

KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — “!"sizli%i nasıl düzelteceksiniz?” diye de 
sormuyoruz; çünkü, düzeltemeyece%inizi biliyoruz.

Hayat pahalılı%ını nasıl düzelteceksiniz? Onu da düzeltemeyece%inizi biliyo-
ruz. Dökülen yatırımları nasıl toparlayacaksınız? Duran sanayii nasıl harekete geçi-
receksiniz? 1989 senesi içerisinde, sanayinin kullandı%ı elektrik, geçen seneye göre 
eksi hale gelmi"; bu sanayii nereden, nasıl ba"latacaksınız?

De%erli arkada"larım, biraz evvel, dı" borçlarla ilgili olarak, “dövizimiz var” de-
mek suretiyle bana laf atan arkada"ıma, "imdi bir "eyler söylemek istiyorum. Para-
nız varsa, borcunuzu ödeyiniz.

"SMA"L Ü%DÜL (Edirne) — Ekmek, ekmek...
BA$KAN — Herhalde, azarlanmayı istiyorsun Sayın Ü%dül.
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Bakınız, Türkiye’yi hangi "artlarda borçlan-

dırıyorsunuz... Anavatan Partili milletvekili arkada"larımızın beni dikkatle dinleme-
lerini ve söylediklerimi, gidip sormalarını, soru"turmalarını rica ediyorum: Türkiye 
Elektrik Kurumu, Dünya Bankasından 142 milyon dolarlık kredi aldı, Türkiye’nin 
buna verece%i faiz 103 milyon dolardır. PTT, Belçika’dan 60 milyon dolarlık kredi 
aldı, Türkiye’nin buna verece%i faiz 31 milyon dolardır. Gemlik Amonyak Fabrikası 
için Türkiye, Fransa’dan kredi aldı; 26 milyon dolarlık bu krediye, Türkiye’nin öde-
yece%i faiz 39 milyon dolardır. (ANAP sıralarından, “Ne kadar zamanda?” sesleri) Ne 
kadar zamanda olursa olsun; onu Türkiye ödemeyecek mi?

Çevre yolları ve otoyollar için Türkiye, dünyadaki finans kurulu"larından 200 
milyon dolar borç almı"tır. Bu 200 milyon dolar borca, Türkiye 214 milyon dolar 
faiz ödeyecektir.

ÖMER OKAN ÇA%LAR (Aydın) — 70 sente muhtaçtı o ülke...
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KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — De%erli arkada"larım, bu, güçlü Türkiye 
de%il. Bakınız, Türkiye’de tüm kurulu"lar, Anavatan Partisinin yanlı" politikalarım 
ele"tirmi"lerdir, hem de a%ır "ekilde ele"tirmi"lerdir; ama her "art altında Anavatan 
Partisi Hükümetlerine ve Sayın Özal’a sesini çıkaramayan bir kurulu"un ba"kanı, 
dün gazetelerde çıkan beyanatında, bakınız ne diyor: “Çok bilen yanılır. Ba"bakanın 
ekonomiyi bilmemesi avantajdır” Türkiye’yi bu hale getirmi"siniz. (DYP sıraların-
dan alkı!lar)

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, geçen altı yıl içerisinde, hiçbir cumhuriyet 
hükümeti döneminde olmayan, belki de altmı" yıllık cumhuriyet hükümetleri dö-
neminde olmayan bir olay, güneydo%uda do%uda cereyan etmektedir. Geçen altı yıl 
içerisinde, do%uda, güneydo%uda 700 güvenlik görevlisi "ehit edilmi"tir. Bu, Kıbrıs 
Sava"ında verilen "ehitlerin iki katından fazladır ve bu süre içerisinde, günahsız, 
masum, içlerinde kadınlar ve çocuklar bulunan 3.000 vatanda"ımız da orada teröre 
kurban gitmi"tir. Bölge, kan gölü halini muhafaza etmeye devam etmektedir. Han-
gi tedbirlerle bunu önleyeceksiniz? Bölge Valili%i ihdası ile, do%u ve güneydo%uda 
meydana gelen ve orada masum vatanda"larımızın kanını emen, orayı kan gölü ha-
line getiren olayın üstesinden gelmediniz, gelemediniz; bundan sonra da gelemeye-
ce%iniz endi"esini, ku"kusunu ta"ımaktayız.

De%erli arkada"larım, hayat pahalılı%ıyla, enflasyonla ilgili bir iki "ey söylemek 
istiyorum: Fakiri daha fakir yapan; fakirden, ba"ka kesimlere kaynak aktarmak an-
lamına gelen ve en büyük adaletsiz vergi olan enflasyon, sizden evvelki hükümet-
lerle alay ede ede, yüzde 75’ler civarına çıkmı"tır.

ÖMER OKAN ÇA%LAR (Aydın) — Sizin zamanınızda yüzde 108 idi.
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — $imdi oraya geliyorum.
De%erli arkada"larım, bizim zamanımız; her "eyini, ama her "eyini gururla her 

yerde savunmaktan onur duydu%umuz bizim zamanımız, (DYP sıralarından “Bra-
vo” sesleri, alkı!lar) 1980 Adalet Partisi Hükümeti dönemi: Bakınız, 1980 senesi 24 
Ocak kararlarının netice vermesiyle ba"layan mayıs ayında enflasyon yüzde 2,9; 
Haziran ayında yüzde 2,7; Temmuz ayında yüzde 0,1; a%ustos ayında yüzde 1,5 
Dört aylık toplam...

ÖMER OKAN ÇA%LAR (Aydın) — Aylık de%il, yıllık ver.
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — 24 Ocak kararları alındı, 24 Ocak kararla-

rının netice vermesi için üç ay, dört ay beklemezseniz enflasyonu nasıl dü"ürecek-
siniz?

BA$KAN — Lütfen... Lütfen efendim... Kar"ılıklı konu"mayalım efendim.
ÖMER OKAN ÇA%LAR (Aydın) — Mimarı kimdir?
BA$KAN — Lütfen efendim...
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Mimarı i"te, orada oturuyor; Sayın Demirel 

orada oturuyor. (DYP sıralarından alkı!lar)
BA$KAN — Sayın arkada"ım, lütfen efendim... Efendim, kar"ılıklı konu"maya 

fırsat vermeyelim.
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KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — De%erli arkada"larım, bakınız, çok entere-
san, ibret verici bir tablo ile kar"ı kar"ıyayız. $imdi bana laf atarak ele"tiren de%er-
li arkada"larımın be%enmedi%i 1980 senesinin mayıs, haziran, temmuz, a%ustos; 
dört aylık enflasyon toplamı yüzde 7,2; sizin yalnız ekim ayı enflasyon oranınız 
yüzde 7,6... (DYP sıralarından “Bravo” sesleri alkı!lar)

ÖMER OKAN ÇA%LAR (Aydın) — Enflasyon yıllık hesaplanır... 
BA$KAN — Lütfen efendim... Hakkınızda disiplin konusunu dü"ünürüm.
"SMA"L Ü%DÜL (Edirne) — Cezaya vermeyiz.
BA$KAN — Lütfen...
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Bu enflasyonla ilgili...
BA$KAN — Sayın Toptan söz atan hatiplere de%il, Genel Kurula hitap edin 

efendim; rica ediyorum.
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Ba"üstüne.
Türkiye’nin, enflasyonla ilgili son altı senesi, romanlara konu olacak enteresan 

ve güzel geli"melerle doludur. Hepinizin bildi%i, ezberledi%i "eyleri söylemeyece-
%im; ama, izin verirseniz bu enflasyonla ilgili, geçen yıllarda neler söylendi%ine dair 
bir iki örnek vermek istiyorum:

Bakınız, Sayın Özal, 30 Mayıs 1987 bayram mesajında ne diyor: “Enflasyon, 
Türkiye’nin kötü kaderi de%ildir; dizginleri, devletin elindedir.” Dizginleri, demek 
ki, sonradan bırakmı"!

13 Aralık 1986, 10’uncu basın toplantısında ne diyor: “Kim ne derse desin, 
en büyük meselemiz olan, enflasyon hızının dü"ürülmesinde ba"arı sa%lanmı"tır” 
Ba"arı sa%lanmasa idi acaba nereye çıkacaktı?

ERTEK"N DURUTÜRK (Isparta) — Aya!
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — 30 Haziran 1985’te: “Ülkemizde bütçe me-

selelerini para basma yoluyla halletmeye kalkı"mak, dar gelirlinin cebinden para 
çalmaktır” diyor. 1983’te 280 milyar lira olan emisyon, 9 trilyona çıkarılmı"; yani 
para basılmı". Kimin cebinden para çalınmı"?

MEHMET ÇAKIRO%LU (Trabzon) — Kim çalmı"?
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — De%erli arkada"larım, 1983’ten sonra, enf-

lasyonla ba"a çıkılamayaca%ı, bu i"in becerilemeyece%i anla"ılınca, ba"ka mazeret-
ler aranmaya ba"landı. Ne denildi? “Kar ya%dı onun için hayat pahalılandı” denildi. 
Ne denildi? “Çok güne" var, kuraklık oldu, onun için hayat pahalılandı” denildi. Ne 
denildi? “DÇM’ler bunun sebebidir” denildi. Ne denildi? “Hızlı kalkınma” denildi. 
Ama bunların hiçbirinin do%ru çıkmadı%ı, do%ru olmadı%ı, zaman içerisinde anla-
"ıldı. Aslında, sebep sizsiniz; çare, sizin gitmenizdir, gidi"inizdir. (DYP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar)

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, geçen altı senenin ülkeyi vardırdı%ı bir 
ba"ka nokta da "udur: Bütçe açıkları, gayri safi milli hâsılanın yüzde 10’una yakla"-
mı"tır. Enflasyon, bu...
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Yine, iç ve dı" borç faizlerine, yalnız faizlerine, Türkiye, gayri safi milli 
hâsılasının yüzde 10’unu vermektedir. Bu ne demektir? Bu, bütçeden halkın refa-
hına para ayıramamak demektir; bu, yatırım yok demektir; bu, biz sanayile"meden 
vazgeçiyoruz demektir; bu, bölgeler ve zümreler arası dengesizli%in daha da bozul-
ması demektir; kısaca, bu, fakirlik demektir, fukaralık demektir.

Bakınız, bir iki, günlük gazetelerden birkaç kupür: “Ortadirek haciz bata%ında” 
Bakınız, “emeklilerin maa"ları altı yılda mum gibi eridi” Bakınız “ayda 372 bin lira 
kazanamayan fakir” Bakınız, “zamlara etiket dayanmıyor” Bakınız, “i" bitir kö"eyi 
dön” Bakınız, “geçinmek için çocu%unu satan anne” Bakınız, “Nesrin Ana’nın yok-
sulluk utana” Nesrin Ana, “Yanlı" anla"ılmasın, çocuklarım günlerdir sıcak yemek 
yemedi, onun için para istiyorum” diyor. Bakınız, “Karabüklü bir annenin feryadı: 
Yavrum aç, doyuramıyorum” ve bakınız de%erli arkada"larım, zümreler arası denge-
sizli%in i"areti... Bu söylediklerim batıdan.

Bir de do%u illerimizin birinden bir örnek vermek istiyorum: Programın dör-
düncü sayfasında, “Zümreler ve bölgeler arası gelir düzeyindeki e"itsizli%in düzelti-
lece%inden” bahsedilmektedir.

$imdi, bakınız, do%u illerimizden birinin valisinin yazmı" oldu%u mektup... 
Bu, resmi mektup; mektubun bir yerinde aynen "öyle diyor: “Halen, özellikle... !l-
çelerinde fakirlik ve açlık büyük boyutlara ula"mı" olup, Sosyal Yardımla"ma Vakfı 
imkânlarıyla da bu sıkıntı yeterince giderilememektedir.

Devletin valisi, bölgesinde açlı%ın oldu%unu söyledi%i bir zamanda, siz 
Ankara’da oturup, böyle yalan yanlı" programlarla, yalan yanlı" vaatlerle milleti, 
daha, uzunboylu, bir yere götüremezsiniz. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

De%erli milletvekili arkada"larım, konutla ilgili olarak bir iki cümle söylemek 
istiyorum. 1983 senesinde halka da%ıttı%ınız seçim bildirgenizin bir yerinde aynen, 
"öyle diyorsunuz: “1970’lerin ba"ına kadar, yüksek enflasyonlu yıl hemen hemen 
hiç yoktu. Bu sebeple, 1970’lerin ba"ında da, dar gelirliler, araba ve ev alabilecek 
durumda idiler” Siz ne yaptınız? Altı yıllık icraatınızın sonunda 1989 senesinde, 
i"çiler, i"çi emeklileri, memurlar, memur emeklileri ve esnaf, bir ev alabilmeyi ha-
yallerinden bile geçiremez hale geldiler. Bunu siz de fark ettiniz; siz de fark ettiniz 
ki, artık, evleri, metrekaresi 1.000.000 liraya, metrekare metrekare satmaya ba"la-
dınız. Halk bunları nasıl alacak? Metrekaresi 1.000.000 lira...

AL" SAM" AKKA$ (Balıkesir) — Kapı"tılar, kapı"tılar...

KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Asgari ücretle çalı"an bir i"çinin, hiçbir "ey 
yemese, hiçbir "ey içmese, sizin satmı" oldu%unuz bu 60 metrekarelik evlerden bi-
rini alabilmesi için, tam 25 sene çalı"ması lazım.

De%erli arkada"larım, e%itim konusunda hepinize "ikâyetler geliyordur. Büyük 
"ehirler dahil, ö%retmen açı%ı, artık dayanılmaz boyuta varmı"tır, ö%retmen yeti"ti-
ren okulların büyük bir kısmını kapattınız. Türkiye’nin neresine giderseniz gidiniz; 
geri kalmı" yörelerimize de%il, !stanbul’a, Ankara’ya gidiniz, okulların büyük bir 
kısmında ö%retmen açı%ı vardır.
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Ö%retmen yeti"tirmeyi bırakınız, okullara çam sıra vermekten bile aciz hale 
getirdiniz Türkiye’yi; ondan sonra televizyona çıkıp, “bilgisayarlı okullar, e%itimler 
yapaca%ız” diye, milleti altı sene kandırdınız.

Çok iddialı oldu%unuz bir konu olan sa%lı%a da bir iki cümle ile de%inmek isti-
yorum.

Bütün beyanlarınıza ra%men, sayın bakanların bütün beyanlarına ra%men, 
hastalar ve ölüler, devlet hastanelerinde, fakülte hastanelerinde rehin kalmaya de-
vam etmektedirler.

Buyurunuz, bugünkü bir gazeteden bazı alıntılar: “Hasta çok; ama tedavi ede-
cek hastane yok. Yakla"ık 1,5 milyon kalp hastası ameliyat olmayı bekliyor”.

Bakınız, bugünkü bir dergide de, “Bakanlık ilgisiz, koordinasyon bozuk, ele-
man yok; acilen ölüm” denilmektedir. Sa%lık hizmetlerini de bu hale getirdiniz 
Türkiye’de.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, özelle"tirme ile ilgili bir iki cümle söyle-
mek istiyorum:

1983 ve 1987 programlarınızda, seçim bildirgelerinizde ve bu kürsüden olsun, 
ba"ka yerlerde olsun, Sayın Özal’ın beyanlarında, “özelle"tirmenin amacının, mül-
kiyetin tabana yayılması oldu%u ve özelle"tirilen tesislerin, öncelikle, çalı"anlarına, 
i"çilere, yurt dı"ındaki i"çilere, yöre halkına ve daha sonra da, ülkedeki di%er ser-
maye gruplarına devredilece%i, satılaca%ı” belirtilmi" ve bu sözler, Yüksek Planlama 
Kurulunun 54 sayılı Kararında da yer almı".

Siz ne yapmı"sınız? Siz, yine sizin yapmı" oldu%unuz, Hükümetin yaptırmı" 
oldu%u de%erlendirmelere göre, kıymeti 40 milyon dolar olarak tayin edilen USA$’ı 
14,5 milyon dolara; Ba"bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporuna göre 
1987 yılı kârı 5 milyar lira olan USA$’ı, bir yabancı firmaya, gizli kapaklı, kapılar 
ardında devrettiniz.

Siz ne yaptınız? De%eri, yine Hükümet tarafından 540 milyar lira olarak tespit 
edilen Ç!TOSAN’ın 5 fabrikasını, bir Fransız "irketine, yarısından daha a"a%ı bir 
fiyata (220 milyar liraya) devrettiniz.

$imdi, dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir yerinde ve hiçbir rejiminde, Petrokim-
ya gibi Demir-Çelik gibi stratejik önem ta"ıyan sektörler özelle"tirilmez iken, siz, 
Türkiye’nin bu büyük milli ekonomik varlıklarını da, yabancılara devretmek için 
hazırlık içine girdiniz.

De%erli arkada"larım, 1983 ve 1987 Hükümet Programlarının tekrarı olan bu 
programı uygulayacak olan bu Hükümetin yapabilece%i, öncekilerden farklı olmaz.

Adalet Partisi dönemlerinin çok güzel bir sözü vardır: “Yaptıklarımız, yapacak-
larımızın teminatıdır” derlerdi. Sizin de, yaptıklarınız, yapacaklarınızın gösterge-
sidir.

SUD" TÜREL ("stanbul) — “Demokrat Parti” diyecektiniz herhalde?
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — “Demokrat Parti...” özür dilerim. Demokrat 

Parti ile Adalet Partisini özde" saydı%ımız için, bir sürçme oldu.
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AL" TOPÇUO%LU (Kahramanmara!) — 27 Mayıs’ı niye bayram yaptınız?
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — 27 Mayıs’ı biz bayram yapmadık. 27 

Mayıs’ta bizim kanımız, canımız a%ladı. 27 Mayıs’ta "ehitler verdik. 27 Mayıs’ı biz 
nasıl bayram yaparız?

AL" TOPÇUO%LU (Kahramanmara!) — 27 Mayıs’ı, Cihat Bilgehan’ın imza-
sıyla, siz bayram yaptınız.

KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — 27 Mayıs’ı bizim bayram yapmamız gibi bir 
suçlama, ciddi de%il.

AL" TOPÇUO%LU (Kahramanmara!) — 27 Mayıs’ı bayram yapmak sizin 
eseriniz.

KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Yok efendim...
AL" TOPÇUO%LU (Kahramanmara!) — 27 Mayıs’ı neden bayram yaptınız? 

O bayram, Milli Birlikçilerle sizin eseriniz.
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — 27 Mayıs’çılar sizin içinizde.
AL" TOPÇUO%LU (Kahramanmara!) — 27 Mayıs’ı bayram yapmak sizin 

eseriniz. (ANAP ve DYP sıralarından gürültüler)
BA$KAN — Lütfen efendim... Lütfen...
KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, yu-

mu"ama ve yeniden yapılanma ile tüm Avrupa’yı saran özgürlük rüzgârları, hızla, 
halk iradesi üstünlü%ü kavramına bütün milletleri götürmektedir. Durum böyle 
iken, Türkiye’nin, hâlâ, yüzde 21,75’lik halk destekli idarelerle hayatını sürdürmesi 
dü"ünülemez. Geni" halk deste%ine dayanamayan yönetimlerin - biçimi ne olursa 
olsun - ya"ayabildi%inin tarihte bir tek örne%i yoktur. Do%u ve Batı Almanya’nın 
birle"mesinin güncel hale geldi%i, NATO ve Var"ova Paktlarının, artık, hayatta kal-
sın mı kalmasın mı, da%ılsın mı da%ılmasın mı tartı"malarının yapıldı%ı; Yalta’dan 
sonra Malta’da da toplanacak olan bir konferansla dünya haritasının de%i"ece%inin 
konu"uldu%u ve Türkiye için dost ve müttefik çemberimizin hiç de güven vermedi%i 
bir dünyada, hiç, ama hiç vakit geçirmeden, kendimizi, ça%ın "art ve gereklerine 
uydurmamızın, ayakta kalabilmemizin tek "artı olan gerçek demokrasiyi tüm ku-
rum ve kurallarıyla uygulayabilmemiz ve ondan sonra yolumuza devam etmemiz 
gerekir.

De%erli milletvekilleri, hiç kimse alınmasın; ama, arkasında yüzde 21,75 halk 
deste%i kalmı" Anavatan Partisi Grubu ve bu Grubun deste%indeki bu, yahut bunun 
gibi hükümetlerin, bu i"in üstesinden gelmesi mümkün de%ildir. Ben size söyleye-
yim; kula%ı Çankaya’da, gözü grupta bu Hükümetle, bırakınız dünya sorunlarım 
takip etmeyi, bırakınız Türkiye sorunlarını takip edip onlara çareler bulmayı, Ana-
vatan Partililerin sorunlarına bile çare bulamazsınız. (DYP sıralarından alkı!lar)

De%erli arkada"larım, dı" politikayla ilgili bir iki hususa temas etmek istiyorum. 
“Dı" itibarımız arttı” diye övünen arkada"larıma bir iki "eyi hatırlatmak istiyorum. 
Geçen altı yıl içerisinde Yunanistan’la olan problemlerimizde düzelme de%il, kötüye 
gidi" görülmü"tür. Batı Trakya’da "imdiye kadar yapılamayan i"ler yapılmı"; Türk 
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okulları kapatılmı", orada ya"ayan soyda"larımızın toprakları ellerinden alınmaya 
ba"lanmı"tır. Hükümette kalır mısınız, kalmaz mısınız bilemiyorum; ama, bu kür-
süden ikaz ediyorum, Yunanistan’da da yakında bir asimilasyon hareketine giri"ile-
bilir. Tedbir alınız ve gereklerini yerine getiriniz.

Geçen yıllar içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bizden (Türkiye’den) 
ba"ka tarayabilen hiçbir ülke çıkmamı"tır.

Amerika Birle"ik Devletleriyle olan ili"kilerimiz ise, belki de tarihinin en kötü 
noktasına gelmi"tir. Ermeni karar tasarısı hükümete ait bir partinin grup ba"kanı 
tarafından verilebiliyor ve siz gazetelere haberler yazdırmak suretiyle Bush’la - çok 
sıkı fıkı dostluk ve arkada"lık ili"kisi içerisinde bulundu%unuz Ba"kan Bush’la - bu 
i"i çözemiyorsunuz. Bush’un size yapabildi%i, sadece, karar tasarısındaki bazı keli-
meleri be%enmedi%ini söylemesinden ibaret kalıyor. Sizin zamanınızda ilk defa, 60 
yıllık cumhuriyet hükümetleri zamanında olmayan "ey oluyor: Bir yalan soykırım 
iddiası, Amerika Birle"ik Devletleri Kongresinde karar haline getirilme noktasına 
gelebiliyor. (DYP sıralarından alkı!lar)

De%erli arkada"larım, bu kürsüden, "u anda Bakanlar Kurulu sıralarında otu-
ran bir Sayın Bakanın bir zamanlar söylemi" oldu%u çok güzel bir söz vardır: “Uslu 
çocu%a kimse itibar etmez.” Türkiye, uslu çocuk imajıyla uluslararası meselelerini 
hiçbir ülke ile çözemez.

Avrupa ile olan ili"kilerimiz de bunlardan farklı de%il. Geçen hükümetler za-
manında yoktu, bu Hükümet zamanında Almanya ve !ngiltere, Türkiye’ye vize 
uygulamaya ba"lamı"tır; aynı ittifak içerisinde bulundu%umuz Fransa, diplomatik 
pasaport sahiplerine bile vize uygulamaktadır. Fas, Türkiye’ye, diplomatik pasa-
port sahiplerine vize uygulamaktadır. Türkiye’nin, geçen altı yıl içerisinde dı"arıda 
itibarının kaldı%ını, hiç kimsenin, inanarak söyleyebilmesi mümkün de%ildir.

De%erli arkada"larım, Bulgaristan meselesine temas etmek istiyorum. 
Bulgaristan’da ya"ayan soyda"larımızı - bu kürsüden çok söylendi - oralara biz gö-
türüp bıraktık. 65 yıldır, devletimizin, Cumhuriyet hükümetlerinin gücü, onların 
orada, zarar görmeden, dinlerini, dillerini de%i"tirmeden kalmalarına yetmi"tir. 
Bize göre, orada kalmak isteyen, orada kalmalıydı, kalmalıdır; ama dilini ve dinini 
de%i"tirmek zorunda kalmadan, malları elinden alınmadan, insan hak ve hürriyet-
lerini tam olarak ya"ayarak orada kalmalıdır; cumhuriyet hükümetleri bunu temin 
etmelidir. Gelmek isteyen de Türkiye’ye gelmelidir; ama, 1951’de Demokrat Parti-
nin, 1968’de Adalet Partisinin yaptı%ı gibi, Türkiye oradan gelmek isteyen soyda"la-
rımızın haklarını, hukukunu zedelemeden, koruyarak, gelmek isteyenleri almalıdır.

Sayın Özal ne yaptı? Sayın Özal, Jipin üzerine çıktı, “Jivkov, sen de gel! Kim ge-
lirse gelsin” dedi. (ANAP sıralarından “Jivkov bitti” sesleri) Jivkov’u siz mi bitirdiniz? 
(ANAP sıralarından gürültüler) Siz, devletin i"lerini böyle kadere bırakırsanız, vah 
olsun bu devletin haline ve gelece%ine...

De%erli arkada"larım, 330 bin soyda"ımız geldi. Bu 330 bin ki"iyi, Türkiye’nin 
muhtelif yerlerine da%ıttınız. Sayın Konukman’a, “Bunlar nereye gittiler?” diye sor-
dum. Sayın Konukman bana bir cevap verdi, “Türkiye’nin de%i"ik yerlerine da%ı-
tıldı” dedi. Üzülerek, hepinizin de ya"adı%ını bildi%im için, sizin de üzüldü%ünüze 
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inanarak "unu ifade etmek istiyorum: Gidenler, gittikleri yerde, küçük dü"ürücü 
muamelelere maruz kaldılar. Gittikleri yerlerin halkı da geleneklerden memnun ol-
madı. Sanki çok i" varmı" da, gelenler onların i"ini elinden alacakmı" gibi, gittikleri 
yerde de, ora halkının, ora insanının bir pani%i ve tepkisiyle kar"ıla"tılar.

De%erli arkada"larım, Türkiye Televizyonunda, bu göçten sonra, hem 55 mil-
yona, hem de gelen o 330 bin ki"iye “Belene Cehennemi” diye, gerçekten de, sey-
reden herkesi ürküten bir film seyrettirdiniz. Sonra, gelen 330 bin ki"iden 70 bin 
ki"iyi, o Belene cehennemine gönderdiniz. De%erli arkada"larım, bunun bile, on 
tane hükümetin gitmesi, ayrılması, bu i"leri bırakması için yeterli sebep sayılması 
gerekir. (DYP sıralarından alkı!lar)

Siz, tabii, tarihe geçecek i"ler yaptınız. Do%u Almanya’dan Batı Almanya’ya ge-
çenlerin sayısı, bugünkü haberlere göre 1,5 milyonu buldu.

FAH"R SABUN"$ (Bursa) — Onlar turist olarak geçti.

BA$KAN — Lütfen efendim... Müzakereleri uzatmayalım efendim. Lütfen...

KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Eskiden beri hep biliriz, Bo%az’dan geçen 
bir Romen gemisinden, birisi, atlayarak Türkiye’ye iltica eder, bir ba"ka ülke ge-
misinden birisi daha atlayarak Türkiye’ye iltica eder... Do%u Almanya’dan Federal 
Almanya’ya kaçmak için duvarı a"mak isterken yüzlerce insan öldü; sizler de bilir-
siniz. Sovyetler Birli%inden Batı Blokuna kaçmak için çe"itli yollar deneyip ölen in-
sanlar vardır. Siz, ilk defa, Batı Blokundan Do%u Blokuna 70 bin insanı geri dönmek 
zorunda bırakan bir Hükümet olarak tarihe geçeceksiniz. (DYP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Sayın Toptan, 5 dakikanız var.

KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Bitiriyorum.

De%erli arkada"larım, Bulgaristan’da ve di%er bazı yerlerde ya"ayan soyda"ları-
mızın, Cenabı Allah’tan ve bu topraklardan, bu devletten ba"ka güvendi%i hiçbir "ey 
yoktur. Siz, bu 70 bin ki"iyi oraya geri göndermekle, onların hayallerini yıktınız, 
onların dünyalarım kararttınız. Hiç kimse, Bulgaristan’dan göç olayını 1984 önce-
sine ba%layamaz.

Bakınız, Sayın Özal bu kürsüden, 29.9.1989 tarihinde, (yani bundan daha 1,5 
ay evvel) Bulgaristan ve Bulgaristan’dan göç olayıyla ilgili olarak Do%ru Yol Par-
tisinin vermi" oldu%u gensoru münasebetiyle neler söylüyor: “Bulgaristan Hükü-
metinin, ülkesindeki azınlıkları hedef alan asimilasyon politikasının ilk tezahürleri 
1984 senesinden çok önce çıkmaya ba"lamı"tır”. Ba"ka bir yerinde ise, “Uzun yıllar, 
korku belası, aman dokunmayın, Türkler orada kalsın, isimleri mi de%i"iyor, okulla-
rı mı kapanıyor... Hiçbir hükümet bunlarla u%ra"amamı". Aksini ispat edenin alnını 
karı"larım” demi" Sayın Özal.

Bunların hiçbiri do%ru de%ildir. Hiç kimse; ama, bu i"leri bilen, bu i"lerin cid-
diyetim bilen, ciddiyetle takip eden hiç kimse, Bulgaristan’dan göç olayıyla ilgili 
olarak, 1984 öncesi hükümetleri suçlayamaz. Var mı suçlayacak? Kim var?

"BRAH"M ÖZTÜRK (Adana) — Var!
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BA$KAN — Sayın Toptan, !çtüzükte, bu tür, diyaloglu konu"ma "ekli yok. 
$imdi, soracaksınız, a"a%ıdan cevap alacaksınız, cevaba cevap... Bu, mesle%imizde 
de (avukatlıkta da) yok. Lütfen...

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Cevaba cevap var. Niye ol-
masın?

KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — De%erli arkada"larım, Anavatan Partisi 
Grubundan dört be" arkada"ım, Bulgaristan’dan göç olayının arkasında, oradaki 
mezalimin arkasında 1984 evveli hükümetlerinin de payı bulundu%unu söyledi; 
ama, Bakanlar Kurulu "ualarından bir ses çıkmadı. Belli ki, sayın bakanlar, Sayın 
Özal’ın o sözünü onaylamıyorlar.

BA$KAN — Sayın Toptan, süreniz dolmu"tur. Bu itibarla, diyaloglu konu"ma-
dan vazgeçip, toparlayınız.

KÖKSAL TOPTAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim.

Bakınız, Programın 56’ncı sayfasında ne yazıyor: “1984 yılına kadar, iyi kom-
"uluk ve çok yönlü i"birli%i ili"kilerine ba"arılı bir örnek te"kil eden Türkiye-Bulga-
ristan ili"kilerinin ihya olunabilece%ine inanmaktayız.”

De%erli arkada"larım, Hükümet, örnek gösterilebilecek 1984 yık öncesi Türki-
ye-Bulgaristan ili"kilerini arıyor.

Böylesine çapra"ık, böylesine zor sorunlarla kar"ı kar"ıya bulunan Hükümetin 
ve onun dayandı%ı Anavatan Partisi Grubunun, bize göre, yapaca%ı "udur: Mille-
tin temayülleriyle, halkın temayülleriyle, bu Meclis tablosunu, birbirine uyar hale 
getirmek. ANAP Grubu, kendisinde mevcut olmayan bir yetkiyi kullanarak, Sayın 
Akbulut ba"kanlı%ındaki hükümete güvenoyu verebilir. ANAP Grubunun; tek tek 
hepsinin vatanseverli%ine, sa%duyusuna güvendi%imiz, inandı%ımız bu arkada"la-
rımızın yapaca%ı, i"in özüne dikkat ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisini, rejimin 
kalbi olan bu büyük müesseseyi halktan koparmamak ve seçimlere gitmek olmalı-
dır. Yunanistan, yüzde 46,5 oyla tek ba"ına bir iktidar çıkaramıyor; çareyi, yine se-
çime gitmekte bulmaktadır. Siz, Türkiye’de yüzde 21.75, kamuoyu ara"tırmalarına 
göre ise, yüzde 13-15’ler civarındaki bir halk deste%iyle hükümete devam etmeye 
çalı"maktasınız. Buna inanınız ve güveniniz ki, yapılacak olan bir seçim Anavatan 
Partisini iktidar yaparsa, "u anda oldu%u gibi 285 milletvekiliyle de%il, 226 millet-
vekiliyle gelip hükümet kursanız, Türkiye’nin sorunlarının üstesinden gelirsiniz.

$imdi, gelir misiniz, gelemez misiniz, seçim kazanır mısınız, kazanamaz mısı-
nız, bilemem; ama, siyaset i"ine ciddiyetle sarıldı%ınızın i"aretleri var. Bugün çıkan 
haftalık bir derginin haberine göre, siyaset okulu açıyormu"sunuz. $imdi do%ruyu 
buldunuz... O okulu açınız, orada kimi e%itecekseniz e%itiniz, seçimlere gidiniz, ba-
"arılı olaca%ından ku"ku duymayınız.

Yapılacak olan seçimleri kazanma ümidiniz yoksa, yeter; milleti kendi halinde 
bırakınız ve yapabilece%iniz tek iyili%i yapınız, seçimlere gidiniz. Bu, ülke için de, 
ülkenin sorunları için de, halkımız için de ve inanınız, sizin için de en hayırlı çözüm 
olacaktır.
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Bu duygularla, "ahsım ve Do%ru Yol Partisi Grubu adına, Yüce Heyetinizi say-
gıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederiz Sayın Toptan.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yasin Bozkurt; buyurun. (ANAP sıraların-

dan, “Bravo” sesleri, alkı!lar)
ANAP GRUBU ADINA YAS"N BOZKURT (Kars) — Sayın Ba"kan, sayın mil-

letvekilleri; yüksek huzurlarınızda iki gün önce okunan 47’nci Cumhuriyet Hükü-
metinin Programı üzerinde Anavatan Grubunun görü"lerini arz etmek üzere hu-
zurlarınızda bulunuyorum. Yüce Meclisin de%erli üyelerini saygıyla selamlarım.

De%erli milletvekilleri, ben konu"mamı kendi sistemim içerisinde hazırladım, 
Cumhurba"kanı seçimi konusunu bu konu"mamın içerisine almamı"tım; ama, 
Anamuhalefet Partisi Sayın Lideri Cumhurba"kanı seçimi konusunu bu kürsüye 
getirdi%i için, bir iki söz söyleyerek konu"mama devam edece%im.

Türk siyasi hayatının çok önemli günlerini ya"adık. Parlamenter demokratik 
rejim yönünden, Cumhurba"kanı seçimi çok önem ta"ıyordu. Bu seçimde, muha-
lefet partilerine de büyük görev dü"üyordu; ama, muhalefet partileri, Anayasanın 
kendilerine vermi" oldu%u görevi yerine getirmediler; seçim öncesi yapılan konu"-
malar, hareketler ve beyanlarla tam çeli"ki içerisinde kaldılar; oylamaya katılama-
yacaklarını veya Mecliste bulunmayacaklarını ve hele hele, Sayın Özal’ın Cumhur-
ba"kanı seçilmesi halinde sine-i millete döneceklerini ifade ettikleri halde, bugün 
Meclise gelmeleri, Türk kamuoyu önünde ibret vericidir.

31 Ekim tarihi, parlamenter rejimimiz bakımından çok büyük imtihan, çok bü-
yük bir ba"arı olmu"tur; ama, bu ba"arının içerisinde muhalefet partililerin katkısı 
yoktur ve bu imtihanda sınıfta kalmı"lardır. Bunu bu "ekilde tespit ettikten sonra, 
“TRT’nin niçin bu görü"meleri vermedi%i” yönündeki itirazlarına de%inmek istiyo-
rum.

Öyle anla"ılıyor ki, kaç gündür Meclisi boykot ettiler ve TRT, onların boykotu-
nun devam edece%i görü"üyle herhalde bu müzakereleri vermek istememi"tir.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Siz yok musunuz Mecliste beyefendi?
YAS"N BOZKURT (Devamla) — Bir hususu daha ifade edece%im: TRT Kanu-

nunu iyi okusunlar, iyi bellesinler. Haber yayınlama, TRT’nin kanuni görevidir. Hü-
kümetten, buradaki müzakerelerin verilmesi konusunda emir almaları mümkün 
de%ildir ve Hükümete de ba%lı de%illerdir.

De%erli arkada"larım, burada, “Hükümet Programının evvelki programlarla 
aynı oldu%u” "eklinde ifadeler vardır.

Türkiye’nin istikrara susadı%ını ve istikrar için ne kadar mücadele verdi%i-
ni hepimiz biliyoruz. Aslında, bu, Anavatan !ktidarının üçüncü programıdır. Bu 
programdaki istikrar, devamlılık ve paralellik, aslında takdir edilecek bir husustur. 
Bundan, ülke yönünden, rejim yönünden memnuniyet duymak gerekir. Her "eyin 
ba"ında siyasi istikrar gelir. Bu da, birlik ve beraberlik içinde, birbiriyle uyumlu bir 
siyasi kadronun tek ba"ına iktidar olmasıyla mümkündür. Anavatan iktidarı dö-
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nemi, tarihimize, siyasi istikrarın peki"ti%i, demokrasinin yerle"ip kökle"ti%i yıllar 
olarak geçecektir.

Kom"umuz Yunanistan’da olanları yakından takip ediyorsak, orada, ba"lan-
gıçtaki istikrardan eser kalmadı%ını ibretle görürüz; ama, bir siyasi parti lideri, 
Yunanistan’da olanları belirtiyor ve hele hele az evvel konu"an Do%ru Yol Partisi 
sözcüsü, “Yunanistan, ülkemiz için bir emsal olmalıdır” diyor. Yunanistan’da olan 
nedir? !stikrarsızlıktır. Yunanistan, her dört ayda bir seçim yoluyla istikrar arayan 
ülke haline gelmi"tir ve ne yazık ki, Yunanistan’ı, Do%ru Yol Partisi Sayın Lideri 
ve sözcüsü, emsal olarak gösteriyor! Onlar, koalisyonlar döneminin kaos, kavga ve 
karga"asını, âdeta, memlekete yeniden ta"ımak istiyorlar.

TEVF"K ERTÜZÜN (Zonguldak) — Demokrasinin icabını yapıyorlar. Hâlâ 
anlayamamı"sınız.

YAS"N BOZKURT (Devamla) — Karga"a, kavga, gürültü, demokrasi de%ildir.
TEVF"K ERTÜZÜN (Zonguldak) — Olur mu? Adam yüzde 46 ile Hükümet 

kuramıyor.
YAS"N BOZKURT (Devamla) — Yüzde 46 ile hükümet kuramamı"sa, mem-

leketi nereye götürüyor? O halde, seçim sisteminde isabet yoktur.
YA$AR TOPÇU (Sinop) — Hâlâ anlayamamı"sın! Halkın rızasını alıyor.
YAS"N BOZKURT (Devamla) — Siz anlamıyorsunuz, anlamak istemiyorsu-

nuz, istikrardan, güvenden, barı"tan, sevgiden korkuyorsunuz. (ANAP sıralarından 
alkı!lar)

BA$KAN — Sayın Topçu, bana, söz atmamaya söz vermi"tiniz. (ANAP sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

YA$AR TOPÇU (Sinop) — Hatip ö%rensin.
BA$KAN — Efendim, hatip, ö%renip ö%renmedi%ini kendisi bilir; ama, sizin, 

Ba"kanlı%a, söz atmama konusunda bir vaadiniz var, onu hatırlatıyorum.
YA$AR TOPÇU (Sinop) — Ben söz atmadım Sayın Ba"kan.
BA$KAN — Evet; rica ediyorum...
TEVF"K ERTÜZÜN (Zonguldak) — Halksız yönetim...
BA$KAN — Sayın Ertüzün, sizinle bir görü"me yapmadık; ama, aynı ikazı tek-

rarlamak isterim.
YAS"N BOZKURT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, hiçbir partinin devamı 

olmadı%ı görü"üyle yola çıkan Anavatan Partisi, Türkiye’nin meselelerine yepyeni 
bir bakı" tarzı getirmi"tir. Barı" ve sevgiyi, güven ve huzuru, birlik ve beraberli%i 
"iar edinmi"tir. !ktidar olmayı kavgada de%il; uzla"mada, sevgide aradık. 1980 ön-
cesi kavgasına, çalkantısına yer olmadı%ı, milletimizin bu kavga ve kaostan ho"lan-
madı%ı, açık bir gerçektir.

1973 Seçimleri sonrası, bu Mecliste, aylarca Meclis Ba"kanı seçilememi", Mec-
lis komisyonları kurulamamı" ve dolayısıyla, Meclis, uzun müddet çalı"amaz du-
ruma gelmi"tir. O yıllarda, bu Meclisin bir mensubu olarak, bir milletvekili olarak, 
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halk ve kamuoyu kar"ısına çıkmakta güçlük çekti%imizi ve utancımızdan evlerimize 
kapandı%ımızı ifade etmek istiyorum.

MUSA GÖKBEL (Mu#la) — Neden düzeltmediniz?

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Bugün de öyle.

YAS"N BOZKURT (Devamla) — Evet öyledir; en ya"lı milletvekili, aylarca 
bu kürsüyü i"gal etmi"tir ve hiçbir kanun çıkmamı"tır, hiçbir tasarı gelmemi"tir, 
komisyonlar kurulmamı"tır, Meclis atıl kalmı"tır.

Hiçbir parti tek ba"ına iktidara gelemedi%i için, ara rejim hükümeti olan Sayın 
Talu Hükümeti, aylarca, kararsızlık içinde icrayi hükümet etmeye devam etmi"tir.

Sayın Cumhurba"kanı, Mecliste en çok sandalyeye sahip olan CHP’nin Genel 
Ba"kanı Sayın Ecevit’e Ba"bakanlık görevini tevdi etmi"ti. Bu görevi alan Sayın Ece-
vit, Mecliste grubu bulunan siyasi parti genel ba"kanlarının kapısını çalmaya ba"la-
mı" ve günlerce, haftalarca, hükümet kurmak için çaba sarf etmi"tir; ama, her kapı 
çalı"ında, kapılar üzerine kapanmı"tır. Milli Selâmet Partisiyle hükümet kurma ko-
nusunda, o zamanın CHP Sayın Genel Sekreteri - bugün de bir siyasi partinin genel 
sekreteridir - Milli Selamet Partisi Genel Sekreteri O%uzhan Asiltürk’le, günlerce, 
mutabakat aramı"tır. Memleket, günlerce hükümet beklemi"tir. Sırf bakanlıkların 
bölü"ülmesi, günleri, haftaları almı"tır.

MUSA GÖKBEL (Mu#la) — $imdi bir saatte bölü"üldü.

YAS"N BOZKURT (Devamla) — Evet, kısa zamanda hükümet kurulması ve 
hükümetin en kısa zamanda Mecliste programını okuması, sevinilecek olaylardır; 
rejim için sevinilecek olaylardır, geçmi"in istikrarsızlık ve kaosuna baktı%ınız za-
man, bunlar iftihar edilecek olaylardır.

Koalisyonlarda, protokol çok önemlidir. O zaman, protokol konusu; yani, han-
gi bakanlı%ın hangi partiye verilece%i ve programda ne yazılaca%ı konuları, günleri, 
haftaları almı"tır. Sayın Güne" ve di%erleri bunu hatırlarlar; Sayın Ecevit’in me"hur 
bir sözü vardır, “Ya biter ya biter.” Yani, Milli Selametle bu kadar çetin mücadelenin 
sonunda, “Ya bu müzakereyi bitir ya bu protokolü bitir” anlamında bir tarihi söz-
dür. Nihayet mutabakat sa%lanmı", ondan sonra da, günlerce, program hazırlan-
mı"tır. Biz, o Mecliste, “Hükümetin programı nedir?” diye günlerce bekledik.

VEDAT ALTUN (Kars) — Siz, 5 dakikada program getirdiniz.

YAS"N BOZKURT (Devamla) — Evet, 5 dakikada gelen bu program, istikra-
rın, devamlılı%ın ifadesidir.

Binbir mü"külatla kurulan CHP-MSP Koalisyonu ne kadar sürdü, biliyor musu-
nuz? 7 ay. “Koalisyonun bozulmasından sonra ortaya çıkan manzara nedir?” diye-
ceksiniz. Anayasa icabı, yeni bir hükümet kuruluncaya kadar, istifa etmi" olan hü-
kümet devam eder. Ancak, zamanın Ba"bakanı Sayın Ecevit, baktı ki, yeni hükümet 
kurulması imkânı yok, günlerce böyle sürecek ve bu, muhalefetin de i"ine geliyor; 
sonunda, Cumhurba"kanına çıktı, “Ben Hükümeti terk ediyorum” dedi ve hükümet 
bo"lu%u hâsıl oldu.
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Ülkenin, içerisinde bulundu%u kaosu dü"ünün... Zamanın Cumhurba"kanı, 
merhum Korutürk, görevi, Senatör Sadi Irmak’a verdi. Haliyle, sadece Güven Par-
tisine dayalı, parlamento deste%i olmayan bir hükümetin akıbeti belli idi. Nihayet, 
bu Meclise geldi%inde, güvenoyu alamadı. Güvenoyu alamamı" hükümet de üç dört 
ay Türkiye Cumhuriyetim temsil etti ve bu milleti idare etti; bunun adına “idare” 
diyorsanız...

Ondan sonra gelen, muhalefetin “MC” diye ifade etti%i, Milliyetçi Cephe Hükü-
meti. Burada da, o zamanın Adalet Partisi, Güven Partisi, Milli Selamet Partisi ve 
üç üyeden ibaret Milliyetçi Hareket Partisi ve yamak bohça "eklinde bir hükümet... 
Memleketi ve milletin kaynaklarını nereye kadar götürdükleri herkesçe malumdur. 
Bu yamalı bohça hükümetin, devletin imkânlarını nasıl kullandı%ını, nasıl plansız 
programsız hareket etti%ini, vicdan ehli herkes bilir.

O günlerden sonra, 1977 seçimleriyle de mesele halledilmedi. Cumhuriyet Halk 
Partisinin 213, di%er partilerin bunun a"a%ısında milletvekilli%i kazanmaları sebe-
biyle, parlamentoda tek ba"ına iktidar yine çıkmadı. Ondan sonra da, “!kinci MC” 
diye bir hükümetin tekrar kuruldu%unu bilirsiniz. O da yürümedi... Adalet Partisi, 
di%er partilerin deste%i ile, tek ba"ına iktidar oldu. Bu iktidar ne fedakârlıklara kat-
landı, biliyor musunuz? Burada, Dı"i"leri Bakanı Sayın Hayrettin Erkmen hakkında 
verilen gensoru önergesinde, Hükümet Ba"kanı Ba"bakan ve Hükümet, Dı"i"leri 
Bakanına sahip çıkmadı. O Dı"i"leri Bakanının kabahati nedir? Öteden beri dı"i"-
leri politikamız, devlet politikasıdır. Bütün partilerin ve iktidarların politikasıdır 
ama, iktidarda kalma u%runa, Dı"i"leri Bakanını feda ettiler.

1980 yılı içerisinde, bir önemli hadise de, Cumhurba"kanlı%ı seçimi oldu.

HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — 1989’a gelmeyeceksin yani.

YAS"N BOZKURT (Devamla) — Cumhurba"kanlı%ı seçiminde hadiselerin 
nasıl cereyan etti%i, zabıtlarda ve Türk kamuoyunun hafızalarında mevcuttur.

Bu seçimde uzayan turların Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlı%ı üzerine 
gölge dü"ürdü%ü de bir gerçektir. Anar"ik olayların alabildi%ine tırmandı%ı bir dö-
nemde, nihayet, askeri müdahale çıkıp gelmi"tir.

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ve siz do%dunuz!

YAS"N BOZKURT (Devamla) — O yıllarda, istikrar arayan, huzur ve güven 
arayan bir Türkiye manzarası vardı. Bugün ise, huzur ve istikrarı kaybetmemek is-
teyen bir Türkiye manzarası ile kar"ı kar"ıyayız.

Önceki gün bu Mecliste cereyan eden olayları tasvip etmek mümkün de%il. 
Hele, usul tartı"ması bir kızgınlık havasına sokulmak istenmi"tir. Ben, yeniden, 
usul tartı"masına girmek istemiyorum. Anayasamız, kurulu"undan itibaren en geç 
bir hafta içerisinde, Hükümetin, Mecliste, programım okumasını âmirdir. !ki tam 
gün geçtikten sonra, müzakereler yapılır, bir tam gün geçtikten sonra da, güvenoy-
lamasına ba"vurulur, önemli olan, bu iki günlük ve bir günlük sürelerdir. Bu kadar 
açık ve seçik Anayasa hükmüne ra%men, burada fırtına koparılmak istenmi"tir.
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Bu Mecliste, Ba"bakanlara, Hükümete ve yüce makamlara hakaretamiz hitap-
ların yeri yoktur ve olmaması gerekir. Yüce makamlara saygı, ancak, milletin tem-
silcileri olan bizleri yüceltir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, yakın mazide, olanları, birlikte gördük ve 
ya"adık. Demokratik parlamenter rejimi benimseyip, içimize sindirmeye ve icapla-
rını da yerine getirmeye mecburuz. Hele, milleti temsil edenlere, demokratik siya-
si hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerimize dü"en görevleri göz ardı 
edemeyiz.

Bizim geçmi"i kötülememiz kadar, geçmi"tekilerin de bugün için kara tablolar 
çizerek, milleti bölüp parçalamaya, huzurunu kaçırmaya hakları yoktur. Ne pembe 
tablo çizmeye, ne de kapkara tablolar çizmeye, ille de zıtla"maya gerek yoktur.

Türkiye, bugün, 56 milyon nüfusuyla, büyük bir ülkedir; problemleri de olan 
bir ülkedir ve olacaktır da; ama, elbirli%iyle, gönül birli%iyle bu meselelerin üzerine 
gitmeye ve imkânlar ölçüsünde bunları halletmeye mecburuz.

Muhalefette bulunmanın verdi%i rahatlık içinde, aklına geleni söyleyip, insaf-
tan ve haktan uzakla"mak, muhalefet yapmak de%ildir. Demokrasi kavramı içinde, 
siyasi iktidar ve sorumlulu%unu müdrik muhalefetin yeri vardır. Siyasi iktidar, mil-
lete vaat etti%i hususları gerçekle"tirmek için kararlar alacaktır. Muhalefetin hakkı 
da bu kararları ele"tirmektir.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Sayın Ba"kan, muhalefet programı de%il, 
iktidar programı görü"ülüyor; konu"masını ona göre yapsın.

BA$KAN — Gayet tabii efendim.

YAS"N BOZKURT (Devamla) — Ancak, o kararların önüne dikilip engelle-
mesi, yok farz etmesi hakkı de%ildir. O takdirde, muhalefetin müsaade etmedi%i 
hiçbir "ey yapılmamı" olur. Bu takdirde de, demokrasi, anlamını kaybeder.

De%erli arkada"larım, yapılanların inkârı do%ru olmadı%ı gibi, yapılmayanlar 
veya yapılamayanların da milletten gizlenmesi do%ru de%ildir. Geçmi"te, bu ülke ve 
millet için, kimler, neyi yapmı"lar; ta" ta" üstüne koyanları takdir etmenin, "ükran-
la anmanın hak"inaslık oldu%una kaniyiz.

Toplumumuzda elbette sıkıntılar ve çarpıklıklar var. Ancak, hizmet için çırpı-
nan bir iktidar ve bu iktidarın de%erli kadrosu da vardır. Verilen hizmetlerle de%i-
"en ve geli"en, Avrupai bir görüntüye kavu"an koca bir Türkiye de var; köprüleri, 
barajları, otoyolları, limanları ve fabrikalarıyla, günden güne, yıldan yıla büyüyen 
ve saygınlı%ı artan bir Türkiye. Bunda ANAP !ktidarının hizmeti ve büyük katkısı 
oldu%unu, insaf ehlinin kabullenmesini istemek hepimizin hakkıdır. Daha bir süre 
gösterilecek üstün gayretle, yapılacak çalı"malarla, demokratik nizam içinde düzlü-
%e çıkılaca%ından "üphemiz yoktur.

Ülkedeki iyilikleri görmeyip, kötülükleri ve sıkıntıları ANAP !ktidarının ürünü 
gibi görüp göstermek, insaf ölçülerine sı%madı%ı gibi, aklıselim sahiplerinin de ka-
bul etmesi mümkün de%ildir.
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Yakın mazide iç ve dı" mihraklardan kaynaklanan ve siyasi ihtiraslar u%runa 
verilen, yersiz ve ölçüsüz mücadele ve kavgaların, ülkeyi nerelere götürdü%ü herke-
sin malumudur. Bunun, milletimiz ve demokrasimiz açısından ödemek durumun-
da oldu%umuz a%ır bedellerinin hatırdan çıkmaması gere%ine inanmaktayız.

Cumhuriyetimizin temel ilkelerinin korunması, demokratik parlamenter sis-
temin yerle"ip kökle"mesi u%runda mü"terek tavır ve hassasiyet içinde olmamızda 
sayısız yararlar oldu%u göz ardı edilemez.

Anayasa, demokrasi ve cumhuriyet gibi de%erler sisteminin, ihlale u%ramadan 
i"ler tutulması, iktidar, muhalefet ve bütün anayasal kurulu"ların görevi olmalıdır.

“Tapuyu deldirmem” derken, “yasakları deldim” demek aynı "ey midir?” Yüzde 
35 oyla Meclisin yüzde 65’i i"gal altındadır” demek, Parlamento gözden dü"ürüle-
rek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin me"ruiyetine suizannı davet etmek demek 
de%il midir? Demokrasisi tartı"malı ve rejimi, istikrarını bulmamı" ülke görüntüsü 
vermek, kimin hesabına uygun gelir?

Herkesin kafasında bir demokrasi biçimi ya"atamazsınız. “Ben varsam demok-
rasi var, ben yoksam demokrasi yoktur” zihniyeti kimseyi bir yere götürmez; bugü-
ne kadar götürmedi%i de yakın tarihimizde mevcuttur.

$üphesiz, anayasalar da, de%i"mez vesikalar de%ildir; ancak, de%i"meden önce 
de anayasadır, de%i"tikten sonra da anayasadır. Hiç kimse, be%enmedi%i bir anayasa 
hükmünü yok sayamaz.

De%erli milletvekilleri, demokrasiyi içimize sindirmi"sek, bunda, haksız suçla-
malara, a%ır sata"malara ve kavgalara yer yoktur. Uygarlı%ın ba"lıca niteli%i, müsa-
maha, yani ho"görüdür; fikirlere, inançlara saygıdır. !"te bu inceliklerden uzakla"-
tı%ımız yahut da bu lazımelere hiç riayet etmedi%imiz içindir ki, çok partili siyasi 
hayata geçmenin daha ilk tecrübe yılları sırasında, "ahsi hesapla"ma, kısır çeki"-
meler ve siyasi ihtiraslar u%runa verilen mücadele ile, 1950-1960 yılları arası, tam 
anlamıyla de%erlendirilmemi" ve hüsranla sonuçlanmı"tır. Ondan sonraki yıllarda 
da aynı çeki"menin devamı ya"andı%ından, zaman zaman, ihlaller, kesintiler ve kı-
sıntılar birbirini izlemi"tir.

De%erli milletvekilleri, bunda, siyasilerin büyük veballeri oldu%u inkâr edile-
mez. Demokratik siyasi mücadeleyi, öç alma sava"ı haline getirmenin, gerginlik, 
zıtla"ma, sürtü"me ve buhranlara prim vermenin, ülkeye yarar getirmedi%i gibi, 
kimseye de yarar getirmedi%ini, yakın tarihimiz en çarpıcı biçimde göstermi"tir.

De%erli milletvekilleri, ithalatı ve ihracatıyla dı" ticaret hacmi 20 milyar dolan 
bulan; ihracat a%ırlı%ı, tarım ürünlerinden, sanayi ürünlerine kayan; dövizde, den-
gesi kurularak, yokluklar ülkesi olmaktan çıkıp, bolluklar ülkesi haline gelen Türki-
ye, manzarası seyrediyoruz. Artık, elektrik enerjisi almak için, fason sigara yaptır-
mak için, kom"u kapısını çalmıyoruz. Yine, cebinde 1 dolar bulundu diye, ayakkabı 
boyacısı, mahkemelerde sürünüp, mahkûm edilmiyor.

Cumhuriyetin kuruldu%unda 13 milyon olan nüfusumuz, bugün 56 milyon-
dur, asrın sonunda 65 milyon olacaktır.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — O da mı sizin eseriniz?
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YAS"N BOZKURT (Devamla) — Türkiye’miz, artık, nüfusu fazla, halkı yok-
sul, kalkınmamı" ülkeler arasından çıkmı"tır. Hiç "üphe yok ki, Türkiye, 2000’li 
yılların ba"larında Avrupa’nın büyük ülkeleri arasında gerçek yerini alacaktır, önü-
müzdeki uzak olmayan dönemde, ülkemiz, Avrupa Toplulu%u içinde mümtaz yerini 
almı" olacaktır. Ülkemiz, bu yolda hayli mesafe de kat etmi"tir.

Sayın Ba"kan, de%erli üyeler, Türkiye, 21 inci yüzyıla do%ru, uygar dünyanın 
önde gelen devletlerinden biri olurken, dü"ünce hürriyetinin, din ve vicdan hür-
riyetinin, eksiksiz var olması, te"ebbüs hürriyetinin bütün nimetlerinden istifade 
edilmesi, uygar olmanın vazgeçilmez "artlarındandır. Milli birlik ve beraberli%imi-
zin gere%i de, bu hürriyetlerin gerçekle"mesine ba%lıdır. Türkiye’miz, bunun yanın-
da, dünyanın çehresini de%i"tiren yüksek teknoloji ça%ını da yakalamak durumun-
dadır.

Demokratikle"me ve serbestiyet, Do%u Avrupa ülkelerini de sarsmaya ba"la-
mı"tır. Bir di%er husus da, milletin, kendisini savunma kabiliyetini artırmaktır. 
Bu amaçla, ülkemiz, kendisini koruyacak bir caydırıcı güç edinmelidir. Bunun için, 
yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayimizi geli"tirmek, hedefimiz olmalıdır.

Demokrasi, insan hak ve hürriyetlerine saygının en yüksek oldu%u, insan hak 
ve hürriyetlerinin en iyi korundu%u bir sistemdir. Temel vasıfları adalet ve huku-
kun üstünlü%ü olan demokratik sistem, insanın "eref ve haysiyetinin, dü"ünce, ka-
naat, vicdan ve te"ebbüs hürriyetinin en güvenilir teminatıdır. Halkın hür ve ser-
best oyuyla seçilmi" üyelerden kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin 
ve millet hâkimiyetinin en üst seviyede tecelli etti%i yerdir. Demokratik sistemi, 
insan hak ve hürriyetlerini zedelemeye, ortadan kaldırmaya yönelik her türlü hare-
ketin kar"ısında olmak durumundayız. Bu itibarla, istikrarlı ve kuvvetli hükümet, 
devlet idaresinin etkin bir "ekilde yürütülmesinin ilk ve önemli "artıdır.

Sayın milletvekilleri, sosyal ve iktisadi geli"menin ahenkli, süratli, verimli ol-
ması, kaynakların en iyi "ekilde de%erlendirilmesi için, planlamayı önemli görü-
yoruz. !ktidarımız, katı ve dogmatik merkezi planlamanın dı"ında, demokratik 
kurulu"ların ve fertlerin, kabiliyetlerini ve te"ebbüs güçlerini kullanmalarına ve 
geli"tirmelerine imkân veren, düzenleyici, yönlendirici, denge kurucu bir planlama 
anlayı"ına sahiptir.

De%erli arkada"lar, Hükümetimizin, milliyetçi, muhafazakâr, sosyal adaletçi, 
rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisini esas alması sevindiricidir. !ktisadi kal-
kınmada, devletin, esas fonksiyonu tanzim edici, fertlerin ve kurulu"ların iktisadi 
münasebetlerini düzenleyici, ihtilafların halli, iktisadi istikrarın sa%lanmasına ma-
tuf kaideler koyması, engellerin kaldırılarak, verimin yükseltilmesi "eklinde olma-
lıdır.

!ktisadi faaliyetlerde devlet, genel seviyede, tanzim edici ve yönlendirici olma-
lı, detaylara müdahale etmemelidir.

Devlet, iktisadi faaliyetlerde, fertlerin rakibi de%il, aksine, ona hizmet eden, 
geli"mesini kolayla"tıran bir yardıma olmalıdır.
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!ktisadi kalkınmada devletin do%rudan do%ruya yürütece%i faaliyetler, genel 
olarak bütün millete hizmet veren, esas itibariyle altyapı mahiyetindeki i"lerin ya-
pılması olmalıdır.

Ekonominin tabii kanunları içerisinde geli"mesini sa%lamak üzere, müdahale 
ve tahditlerin asgariye indirilerek, rekabet "artlarının hâkim kılındı%ı serbest pi-
yasa ekonomisinin uygulanması, sistem olarak tercihimizdir. Çünkü, ekonomide, 
haksızlıkları ve haksız kazançları önlemenin, ülke kaynaklarını en verimli "ekilde 
kullanmanın, ancak bu sistem içinde mümkün oldu%una inanıyoruz. !ktisadi geli"-
meyi güvenli ve sürekli hale getirmek için, devletin ba"lıca rolü, istikrarın teminidir. 
Bu maksatla, yurt içinde, emniyet ve güvenli%in sa%lanması, yurdun savunulması, 
yurt içinde ve dı"ında memleketin ve vatanda"ların haklarının korunması, adaletin 
en iyi "ekilde tevzii, devletin asli görevleri cümlesindendir.

Sayın milletvekilleri, ekonominin genel hedeflerine eri"ilmesinin ba"lıca ilke-
leri "unlardır...

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Geri kalmı" yöreler ne oluyor?

YAS"N BOZKURT (Devamla) — Ona da sıra gelecek.

Günde 3 milyar masraf ile gerçekle"tirilmeye çalı"ılan GAP Projesi, geri kalmı" 
yöreler bakımından, sizin için bir örnek de%il midir?

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Programınızda var da... Atladınız...

BA$KAN — Sayın Bayazıt, hatibin gündemini...

YAS"N BOZKURT (Devamla) — Hatta, bu sene 5 milyar lira sarf edilecek...

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Sayın Ba"kan, hatibi benden ba"ka dinleyen 
yok da, ikaz ediyorum. ANAP programında var; hatırlatıyorum.

BA$KAN — Efendim, hatibin gündemini tayin edemezsiniz ki. Size, sadece 
dinlemek dü"er, !çtüzük, size, ikaz vazifesi de vermemi"; sadece dinleme vazifesi 
vermi".

YAS"N BOZKURT (Devamla) — !ktisadi geli"meyi güvenli ve sürekli hale 
getirmek için, devletin ba"lıca rolü, istikrarın teminidir.

Tasarrufların te"viki, tasarrufların ve kaynakların verimli ve süratli bir "ekilde 
kullanımıyla, yatırım ve üretim artı"larının, istihdam imkânlarının geli"tirilmesi, 
dı" ödemeler dengesinin istikrarlı bir çözüme kavu"turulması; ihracatın artırılarak, 
milli gelir içindeki payının yükseltilmesi, dı" müteahhitlik, ta"ımacılık ve turizm 
gibi, döviz kazandırıcı hizmetlerin te"viki, enflasyonun makul seviyede tutulması 
ve indirilmesi, fiyat istikrarının sa%lanması, iktisat, maliye, para ve kredi politika-
larında karar bütünlü%ünün sa%lanması ve uygulamanın ahenk içinde yürütülmesi 
kar"ılıklı menfaat dengesini esas alan bir anlayı" içerisinde, dı" kaynaklardan fay-
dalanılması ve yabancı sermaye yatırımlarının te"vik edilmesi...

Sayın milletvekilleri, ülkemiz insanlarının büyükçe bir bölümünü ilgilendiren 
tarım politikamıza da de%inmek istiyorum.
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Türkiye halen 56 milyon nüfusu besleyen, ihracat için üretim fazlası olan po-
tansiyele sahip bir ülkedir. Sanayi ve hizmetler sektöründeki hızlı geli"meye ra%-
men, tarım sektörü önemini korumaktadır. 1984-1988 yılları arasında tarımın 
ortalama geli"me hızı yüzde 4,6’dır. Bu hız, plan hedeflerinde öngörülen hızdan 
daha yüksek olmu"tur. Bu hız, nüfus artı" hızından ve ki"i ba"ına dü"en gelir artı-
"ına ba%lı olarak ortaya çıkan talep artı"ından daha yüksektir. 1989-1994 dönemi 
için hedef alınan üretim artı"ı hızı yüzde 4,2’dir. Türkiye, bunu gerçekle"tirecek 
imkânlara sahiptir.

Tarımda, üretim teknolojisi alanında ileri adımlar atılmı" olmakla beraber, bu-
günün ileri teknolojileriyle aramızdaki açı%ı kapatmak, nüfus ve refaha ba%lı olarak 
gıda maddelerine olan iç ve dı" talebi kar"ılamak için, daha çok gayret göstermemiz 
gerekti%ine inanıyoruz.

Biz, iktidar Partisi olarak genel ekonomik politikalarımızı tespit ederken, üre-
timdeki esas politikamızın da, serbest pazar "artlarının, yani arz talep unsurlarının 
müdahalesiz olu"aca%ı ortamın yaratılması oldu%una inanıyoruz. Bu kural içerisin-
de, desteklenmesi zaruri görülen ürünler için fiyatlar belirlenirken, çiftçi gelirle-
rinde istikrar sa%layan, üretimi yönlendiren bir yol izlenmesi ve ekonominin genel 
dengesiyle, yurt dı"ı fiyatlarının dikkate alınması gerekti%ine inanmaktayız.

De%erli milletvekilleri, tarım ürünleri destekleme politikasında çiftçilerin alın 
terinin kar"ılı%ını vermeye, ödemeleri zamanında yapmaya özen gösterilmesini se-
vindirici buluyoruz.

Tohumculukta ve hayvancılıkta, cumhuriyet tarihimizin en önemli hamleleri 
yapılmı"tır. Bugün, yerli ve yabancı birçok tohumculuk "irketi kurulmu", vasıflı ve 
hibrit tohumlar, ülke ihtiyacını kar"ıladı%ı gibi, Amerika dahil, birçok ülkeye de ih-
raç edilmi"tir ve edilmektedir.

Süt sı%ırcılı%ını geli"tirmek için 100.000 ba" hayvanın ithalinin hedeflenme-
si ve bugüne kadar bunun 50.000 ba"ının getirilerek çiftçilere da%ıtılmasını ciddi 
adımlar olarak görüyoruz.

Son be" yılda 700.000 hektar alan sulamaya açılmı" olup, toprak ıslahı, erozyo-
nu önleme ve toprak tahlili gibi konulara a%ırlık verilmi" olup, önümüzdeki dönem 
- GAP dahil - sulamada büyük hamleler yapılaca%ını burada müjde olarak söylemek 
istiyorum.

Soya, ayçiçe%i, patates, hibrit sebzeler ve yem bitkileri üretiminin geli"tirilme-
sine önem verilmesi gözden kaçmamaktadır.

De%erli milletvekilleri, "u gerçe%i de hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekir 
ki, dünyanın hiçbir ülkesinde, tarımsal üretim, iklim "artlarının etkisinden kurtu-
lamamaktadır. Kaldı ki, ülkemiz sık sık kuraklı%a maruz co%rafi bir konum üzerin-
dedir. Nitekim bu yıl, son kırk, elli yılın en etkili kurak dönemini geçirmi" bulunu-
yoruz. Bunun, tarım sektöründe yarattı%ı krizi ve Türk çiftçisinin içine dü"tü%ü 
sıkıntıyı hep birlikte mü"ahade ettik. Ancak, "unu da unutmamak, insaf ile kabul 
ve takdir etmek gerekir ki, Cumhuriyet Hükümeti ve Anavatan !ktidarı, kuraklı%ın 
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çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerini giderici bir dizi tedbirleri almı" ve uygula-
mı"tır.

Bu cümleden olmak üzere, tarımsal ürünleri kuraklık, hastalık ve benzeri ne-
denlerle en az yüzde 40 oranında zarar gören üreticilerin, Ziraat Bankasına ve ta-
rım kredi kooperatiflerime olan 5 milyona kadar borçları, bir yıl süreyle, faizsiz 
olarak ertelenmi"; 50 milyon liraya kadar, vadesi gelmi" borçlan ise, uygun "artlarla 
taksite ba%lanmı"tır.

Hükümetin almı" oldu%u yerinde tedbirlerle, 4 milyonu bu%day olmak üzere, 6 
milyon ton gıda ve yem ürünleri ithalatı ba%lantıları yapılmı"tır.

Kuraklı%ın yarattı%ı ürün kayıplarına ra%men, hiçbir malın darlı%ının, yoklu-
%unun çekilmemesi, memnuniyet vericidir. Döviz darlı%ı ve hatta yoklu%u içindeki 
geçmi" dönemde, böyle bir kuraklı%ı atlatmamız mümkün de%ildi. Burada aktör-
lük yapanların ve laf üretenlerin, yokluk edebiyatı yapanların döneminde, 70 sente 
muhtaç olunan bir dönemde 1 milyar dolar sarf edilerek, bu kadar ithalatın yapıl-
ması mümkün de%ildi. Böyle bir kuraklık, bereket ki, onların zamanında olmadı; 
aksi halde, bu memleket kıtlık ve yokluklar içerisinde mahvolup giderdi. (ANAP 
sıralarından alkı!lar)

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Sayın Ba"kan, “aktörlük yapanlar” sözü, ya-
ralayıcı söz de%il mi, size göre?

YAS"N BOZKURT (Devamla) — Bir sürü yokluklar, benzin kuyrukları, ma-
zot kuyruklar, Sana Ya%ı kuyrukları...

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Bizi ilgilendirmez; ama, “aktörlük yapanlar” 
sözü yaralayıcı söz de%il mi efendim?

BA$KAN — Devam edin Sayın Bozkurt.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Bizi ilgilendirmez; ama, lütfen de%erlendi-
rin.

BA$KAN — O kelimenin takdiri kendisine ait efendim.

YAS"N BOZKURT (Devamla) — Türkiye, bu mikyasta büyük ithalatı finanse 
etmek üzere 1 milyar doları rahatlıkla sa%layacak ekonomik güce sahip oldu%unu 
göstermi"tir. Bunun da, Anavatan !ktidarının sa%lam ekonomik politikasının gös-
tergesi oldu%unu kimse inkâr edemez.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Sayın Ba"kan, bizi ilgilendirmez; ama lütfen, 
“aktörlük yapanlar” sözünü de%erlendiriniz.

BA$KAN — Efendim, bu konudaki toleransımızı zatı âliniz takdir edersiniz, 
“yalan söyleniyor” diyen sayın hatibi ho"görüyle kar"ılıyoruz da, bunu niçin ho"gö-
rüyle kar"ılamıyoruz?

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Efendim, bir milletvekiline “aktör” dedirt-
mek, toleransa girmez.

BA$KAN — Devam edin efendim.
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YAS"N BOZKURT (Devamla) — Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, dı" 
politikaya da kısaca de%inmek istiyorum. Hükümetimizin, Bulgaristan’daki Müslü-
man Türk azınlı%ına kar"ı uygulanan insanlık dı"ı ırkçı baskılar kar"ısında aldı%ı ka-
rarlı tavır, milletimizin yüz akı olmu"tur. Mesele, ba"ından beri büyük bir tutarlılık, 
dirayet ve sorumluluk duygusuyla götürülmü"; Türk Devletinin, hak ve statüleri 
anla"malarla güvence altına alınan soyda"larımızın esenli%i konusundaki titizli%i, 
dosta, dü"mana en açık bir "ekilde gösterilmi"tir. ANAP Hükümeti, soyda"larımı-
zın, insan ve azınlık haklarının gasp edilmesine en kararlı bir "ekilde kar"ı çıkarak, 
daha önce pek çok Türk hükümetiyle muhatap olan Jivkov’un, “Türkiye bu sefer 
de ses çıkarmaz, ben yine amacıma ula"ırım” hesabını bozmu"tur. Hükümetimiz, 
meselenin pe"ini bırakmamı", soyda"larımızın çilesini, uluslararası camianın gün-
demindeki önemli ve acil bir madde haline getirmi"; Jivkov’un zulmünden kaçan 
yüzbinlerce insana özveriyle kucak açmı" ve sonunda dünyayı da, Bulgaristan’ı da, 
Jivkov’un ba"ına yıkmı"tır. (ANAP sıralarından alkı!lar)

!zlenen bu enerjik ve dirayetli politikadan dolayı, ANAP Grubu adına, Hükü-
metimizi içtenlikle kutluyorum.

Hiç "üphe etmiyoruz ki, bu, kararlı oldu%u kadar yapıcı da olan politika, 
Jivkov’un ça%dı"ı emellerinin açtı%ı yara tamamıyla kapanıncaya kadar, aynı azim 
ve kararlılıkla devam ettirilecektir.

Anavatan Partisi olarak bizim en halisane dile%imiz, Bulgaristan’daki yönetim 
de%i"ikli%inin, her çevrede yarattı%ı umutların, en kısa zamanda gerçekle"mesi, 
Bulgaristan’ın, bu ülkenin sadık vatanda"ları olan soyda"larımızla barı"abilmek 
için, gerekli somut adımları atması ve böylelikle, Türk-Bulgar ili"kilerinde her "eye 
ra%men hâlâ hatırlayabildi%imiz iyi kom"uluk ve verimli i"birli%i döneminin, sa%-
lam bir zeminde, en kısa sürede canlandırılmasıdır.

Bu duygu ve dü"üncelerle, Bulgaristan’da meydana gelen yönetim de%i"ikli%i-
nin, Bulgaristan halkına ve Türk-Bulgar ili"kilerine hayırlı olmasını temenni ediyo-
ruz.

De%erli milletvekilleri, sözlerimi burada tamamlarken, Anayasa ve hukuk ku-
ralları çerçevesinde te"ekkül eden ve etmi" bulunan yeni Cumhuriyet Hükümetinin 
ba"arılı olaca%ı kanaat ve inancıyla, kendilerine güvenoyu verece%imizi ifade eder, 
Yüce Meclisin de%erli üyelerini saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederiz Sayın Bozkurt.
Sayın Ba"bakan, "imdi söz istiyor musunuz, yoksa milletvekili arkada"larımız 

konu"tuktan sonra mı konu"acaksınız?
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Söz istiyorum efendim.
BA$KAN — Buyurun efendim. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!-

lar)
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Ba"kan, de%erli mil-

letvekilleri; Hükümet programımız üzerinde yapılan ele"tirilere cevap vermek ve 
görü"lerimizi tekrar Yüksek Heyete arz edebilmek maksadıyla huzurlarınızda bulu-
nuyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)
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Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, her "eyden evvel "unu belirtmekte yarar 
görüyorum ve iftiharla ifade etmek istiyorum ki, söylenildi%i gibi, bu program, geç-
mi" Anavatan Hükümetlerinin programlarına esas itibariyle uyumludur. Bunda hiç 
kimsenin "ek ve "üphesi olmasın. Çünkü, bundan tabii bir davranı"ın olaca%ını hiç 
zannetmiyorum. Biz Anavatan iktidarıyla, Anavatan Hükümetleriyle övünerek gel-
dik, hep beraber geldik. Ben ve kabine arkada"larım, bir ba"ka partinin mensubu 
ki"iler de%iller. Biz bir koalisyon hükümeti de kurmadık; biz, kendi arkada"larımız-
la bir hükümet kurduk. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Elbette ki, aynı 
dü"ünceyi savunan insanlar, aynı felsefeyi takip eden insanlar, bu programa uya-
caklar ve bu programları gere%ince millete hizmet etmeye devam edecekler. Bun-
da çekinecek, bunda tenkit edilecek bir husus katiyen görmüyor ve ele"tirilere bu 
noktada katiyen katılmıyorum. Gene, bundan evvel Türk Milletine hizmet etmi" 
olan ANAP Hükümetlerine huzurlarınızda te"ekkürlerimi ifade ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkı!lar)

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, Türk siyasi hayatının istikrara kavu"tu-
rulabilmesi için çözümlenmesi lazım geldi%ine inandı%ım bazı hususları açıklamak 
isterim.

Uzun müddet tartı"ması yapıldı ve yine bugün Cumhurba"kanı seçimi defaatle 
dile getirildi. Sanki, Cumhurba"kanı seçimi bir hukuk dı"ı davranı"tı, sanki Cum-
hurba"kanı seçimi demokratik kaidelere, âdetlere uymaksızın yapılmı" acayip bir 
i"mi" gibi, aylardır kamuoyuna anlatılmak istendi ve maalesef, üzülerek ifade et-
mek istiyorum ki, bu seçimde muhalefet partileri Meclise gelmediler.

Evet, bu bir tercih meselesidir; ama ben "una üzülüyorum: Hem bu kürsüden 
ifade ediyoruz ve diyoruz ki, hem meselemizi, milli iradenin tecelligâhı olan yüce 
çatı altında halledece%iz. Ama meseleleri hal safhasına geldi%imiz zaman, maalesef, 
sıralarda bulunamıyoruz. Bu, Türk demokrasisi için ve Türk demokrasisinin gele-
ce%i için, herhalde faydalı davranı" de%ildir. !nancım budur ve bunu içtenlikle ifade 
etmek istiyorum.

Geliniz, demokrasiyi bütün müesseseleriyle çalı"tıralım; geliniz, demokrasiden 
katiyen inhiraf etmeyelim; geliniz, milli iradeye saygılı olalım; geliniz, açık olalım... 
Açık olalım... (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Bakınız, aynı seçim kanunu ile hep beraber seçime gittik ve bu seçim kanunu-
nun iptali için muhalefet partisi Anayasa Mahkemesine ba"vurdu; ama kanunun 
Anayasaya uygunlu%u Yüce Mahkemece de tescil edildi. O halde, aynı "anslarla git-
ti%imiz bir seçimde bu Yüce Milletten, biz, sizin be%enmedi%iniz yüzde 36,3’lük oyu 
aldık ve geldik. Onları temsil ediyor ve onlara hizmet ediyoruz. (DYP sıralarından 
gürültüler)

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Yüzde 36 oyla kaç milletvekili çıkardınız?
BA$KAN — Lütfen!
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bakın, lütfen dinleyelim... 

Her defasında tekrar ediyorum; biz hukuk devletiyiz. Bu prensibi katiyen gözden 
uzak tutmamalıyız. (DYP sıralarından “Hangi hukuk?” sesleri, gürültüler)
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BA$KAN — Lütfen efendim... Lütfen... Dinlemek mecburiyetindesiniz.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, i"te mesele bu-
rada arkada"larım, zaten, mesele burada. “Hangi hukuk?” !"te, bunu çözece%iz. 
Türkiye’nin derdi budur. Siz i"inize geldi%i zaman hukuku tanımayacaksınız, Ana-
yasayı tanımayacaksınız; ama ondan sonra gelip, demokrasiyi savunacaksınız!

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — O sizsiniz.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu, katiyen mümkün de-
%ildir. Biz, daima bu görü"ün kar"ısında olaca%ız. Çünkü, bakınız, e%er Anayasaya 
riayet etseydik, e%er hukuka riayet etseydik, bir Cumhurba"kanı seçimini bu "ekil-
de bunalıma götürmezdik...

Ne yapıldı: Cumhurba"kanı seçiminde ne yapıldı? Anayasaya aykırı bir davra-
nı" içerisinde mi bulunduk? Cumhurba"kanı seçiminde, kanunlara aykırı bir tutum 
içerisinde mi olduk? Bunu, bu Yüce Heyetinizde, telaffuz edebilecek bir arkada"ımız 
var mı? (SHP ve DYP sıralarından “Var var” sesleri) Kaldı ki. Yüce Heyetin dı"ında, 
Türkiye Cumhuriyetinde, bu i"lerle me"gul olan bir arkada"ımız, bir dü"ünürümüz, 
bir yazarımız, bu i"in hukuka aykırı oldu%unu, Anayasaya aykırı oldu%unu ifade 
edebilir mi? (DYP sıralarından “Edebilir” sesleri) Mümkün mü bu? (ANAP sıraların-
dan alkı!lar)

Bu nasıl i"tir, bu nasıl demokrasidir ki, siz, Anayasaya uyacaksınız, hukuka 
uyacaksınız; ama Anayasayı ihlal etmi" veyahut kanunları ihlal etmi" bir parti, bir 
grup pozisyonuna dü"ürüleceksiniz? Böyle "ey olmaz. Böyle "eye bizim müsaade 
etmemiz mümkün de%ildir.

De%erli milletvekilleri, biz bunu yapamayız. Çünkü, biz hukuku savunuyoruz, 
savunaca%ız. Evet, bakınız, görünüz, hukuku savunaca%ız. Çünkü, biz inanıyoruz 
ki, demokrasi, ancak hukukla ayakta durur. Biz inanıyoruz ki, insan haysiyeti, in-
san "erefi, insan varlı%ı, ancak hukukla yücelir. Buna inanıyoruz ve bu heyet, bu 
gördü%ünüz heyet, mutlaka ve mutlaka, hukuk kaideleri içerisinde millete hizmet 
edecektir. Yüce Meclise bunu duyurmakla ve ifade etmekle iftihar ediyorum ve 
mecburiyet hissediyorum. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, bakınız, bunlar çok yakın hadiseler oldu%u için, anlatmak 
durumundayım. Hükümet programını okuyaca%ımız gün nedeniyle, burada bir !ç-
tüzük münaka"ası yapıldı ve bu !çtüzük münaka"ası vesile edilerek, bir hükümet 
programı dinlenilmedi. Muhalefete mensup arkada"larımız, programı ihtiva eden 
kitapçı%ı, "u Yüce Meclisin çatısı altında havalara attılar, kürsülere yürüdüler ve 
salonu terk ettiler.

$imdi, e%er muhalefet anlayı"ı bu ise, benim hiçbir diyece%im yoktur; bu fiili-
nize devam ediniz! (ANAP sıralarından alkı!lar) Evet, devam ediniz! E%er sizin fik-
riniz, muhalefet anlayı"ınız bu ise, evet, devam ediniz. Yüce milletimiz de sizi bu 
hareketlerinizle e%er de%erlendiriyor, takdir ediyorsa, onlara da saygılıyız, ona da 
bir diyece%imiz yoktur.
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$imdi bakınız, hukuk nasıl çarpıtılıyor ve insan, politika için gerçekleri nasıl 
çarpıtabiliyor ve onu vesile ederek, nasıl davranı"lara girebiliyor? Türkiye’nin hal-
letmesi lazım gelen meselelerinden bir tanesi de budur.

Bakınız arkada"lar. Yüce Ba"kanlık, bizim Hükümet listemizi per"embe günü 
okuduktan sonra, cuma günü programı okuyaca%ımıza dair karar verdi. Bu karar 
do%ruydu; ama cuma günü gelindi, bu kararın katiyen yanlı" oldu%u, burada birta-
kım gerekçelere dayandırılarak ifade edildi; ama bu ifadelerin hiçbiri hukuki de%il-
di...

HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Size göre de%ildi.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Müsaade buyurun efen-
dim.

$imdi, ne diyor Anayasa?

". ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne diyor !çtüzük?

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Anayasa diyor ki: “Hükü-
met listesi Meclise sunulduktan sonra...”

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — “Tam olarak...” Oku!

BA$KAN — Lütfen efendim...

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Okuyalım...

BA$KAN — Sayın Bayazıt... Sayın Bayazıt...

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Anayasayı eksik okuyor Sayın Ba"bakan... 
Okusun Anayasayı.

BA$KAN — Okuyorsa, sizi ilgilendirir mi?

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Okuyalım efendim.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — 110’uncu maddeyi tam okusun.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Okuyaca%ız efendim.

BA$KAN — Sayın Bayazıt, okuyorsa, sizi ilgilendirir mi? Dinleyeceksin.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Ben bir milletvekiliyim, onun için bizi ilgi-
lendirir efendim.

BA$KAN — Milletvekiliysen, vazifen, dinlemek... (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler)

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Olur mu?

BA$KAN — Tabii, dinleyeceksin. Söz istedi%in zaman, söz verece%iz... Devam 
ediniz efendim.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Bunları dikkatle okusun efendim.

BA$KAN — Efendim, milletvekili a"a%ıdan konu"maz. Lütfen efendim...
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BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — “Bakanlar Kurulunun 
programı, kurulu"undan en geç bir hafta içinde Ba"bakan veya bir bakan tarafın-
dan Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur.”

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — !lk fıkrayı okuyun Sayın Ba"bakan.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, bizim konumuz 

bu... Lütfen... $imdi, konumuz...
BA$KAN — Sayın Bayazıt, siz istiyorsunuz ki, benim sözümü aynen tekrarla-

sın... Bu mümkün mü?
M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Türkiye Cumhuriyetinin Ba"bakanı, Anaya-

sanın 110’uncu maddesinin birinci fıkrasını yanlı" okuyor, yanlı" söylüyor. Lütfen, 
tamamını okusun.

BA$KAN — Lütfen efendim... Onun cevabı Ba"kanlıkça verildi. O konu Ba"-
kanlı%ın takdir edece%i bir hadisedir. Lütfen...

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, de-
mek ki, bizim görevimiz nedir? Liste okunduktan sonra, en geç bir hafta içerisinde 
programımızı okumaktır. Yine Anayasanın 110’uncu maddesi diyor ki: “Meclis ta-
tildeyse, ara vermi"se, Ba"kan ola%anüstü toplantıya ça%ırır.” Niye ça%ırır? Bu bir 
hafta içerisinde program okunacaktır ve yine Anayasada ve içtüzükte - bakın dikkat 
edin - bu programın hangi gün okunaca%ını tayin yetkisi, Danı"ma Kuruluna veya-
hut Genel Kurula da verilmi" de%ildir; o, hükümeti kuran Ba"bakana verilmi"tir...

HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Neye göre? Hangi maddesine göre?
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet hangi maddede aksi-

ne hüküm var?
HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Hangi maddede var?
BA$KAN — Sayın Güne", lütfen oturunuz efendim.
HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Efendim, yüce kürsüde hilafı hakikat 

beyanda bulunamazlar. Anayasanın 110’uncu maddesi bu konuyla ilgilidir.
BA$KAN — Sayın Güne", Sayın Ba"bakan yanlı" söyleyebilir, sizinki do%ru 

olabilir; onu Genel Kurul takdir eder. Sizin cevap hakkınız yok.
Devam ediniz efendim.
HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Bir Ba"bakan böyle söyleyemez efen-

dim, yalan söylemez.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz geldik, per"embe günü, 

yani Genel Kurulun çalı"ma günü olan per"embe günü; programımızı cuma günü 
okuyaca%ız diye ifade ettik.

$imdi, burada dendi ki, “Efendim hiç böyle bir "ey yoktur, hiç yapamazsınız...”
HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul)— Sayın Ba"kan, usul tartı"ması yapıyor 

Sayın Ba"bakan.
BA$KAN — Efendim, kendisi bilir, Sayın Ba"bakan bilir.
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HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Usul tartı"ması bitti efendim.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ben bir noktaya gelmek 
istiyorum efendim...

HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Usul tartı"ması yapıyorlar. O zaman, 
biz de bu konu hakkında söz istiyoruz.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, bunlar, bizim 
programda, bizim programımızın okunmasında, muhalefetin vesile edip de salonu 
terketti%i konulardır. Hukuk anlayı"ını ifade etmek istiyorum. Bunlar hukuktur, 
hukuk... (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Programınız mı var ki okuyacaksınız? 
Programda, konu"acak bir "ey yok.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — O halde, sayın milletvekil-
leri, demek ki, vazgeçmeyece%imiz "ey, hukuk olacaktır.

HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Hiç uymadı%ınız "ey, hukuk!

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Vazgeçmeyece%imiz, i"i-
mize geldi%i gibi yorumlamayaca%ımız "ey, hukuk olacaktır, Anayasa olacaktır. Biz 
de, "imdiye kadar yapmı" oldu%umuz icraatların hepsini ve tenkidi mucip olan 
Cumhurba"kanı seçimini Anayasaya, hukuka uygun olarak yaptık ve bununla da, 
Anavatan Grubu olarak iftihar ediyoruz. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

ADNAN KESK"N (Denizli) — Programa gel Sayın Ba"bakan, programa.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, iftihar ediyoruz ki, 
Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiye geçti%i 1950’li yıllardan bu yana, ancak bir sivil 
"ahsiyeti - Celâl Bayar hariç -  ilk defa Cumhurba"kanı seçebilmi"tir; ilk defa, bir 
grup kendi içinden bir Cumhurba"kanı seçebilmi"tir. (SHP ve DYP sıralarından gü-
rültüler)

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Bu do%rudur; ANAP Grubu 
seçmi"tir.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — !smet Pa"a sivil de%il miydi, Atatürk sivil 
de%il miydi?

BA$KAN — Lütfen efendim... Lütfen... Sayın Bayazıt, hatip nasıl konu"acak?

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — E%er sizler bunu de%er-
lendirmeyecek iseniz; ama mutlaka inananız ki, tarih de%erlendirecektir. Siz bunu 
de%erlendiremezseniz, tarih, mutlaka de%erlendirecektir. (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler)

BA$KAN — Efendim, hatibin her sözüne a"a%ıdan cevap vermek var mı? (SHP 
ve DYP sıralarından “Var, var” sesleri) Lütfen efendim... O halde, Sayın !nönü, Sayın 
Toptan konu"urken aynı "eyler yapılsaydı...

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Ama onlar makul konu"tu.



6372 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

BA$KAN — Lütfen efendim... Efendim, makulü zatı âliniz mi takdir edeceksi-
niz Sayın Bayazıt? (Gürültüler) Lütfen efendim... Lütfen... Rica ediyorum... Çok rica 
ediyorum efendim...

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — De%erli milletvekilleri, 26 
Mart seçimleri hakkında konu"uluyor ve bütün politika ve dü"ünce, 26 Mart se-
çimleri üzerine kuruluyor...

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Yanlı" mı?
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, yanlı"! Onu anlatma-

ya çalı"ıyorum. Yanlı"...
BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Onlar seçim de%il mi?
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 26 Mart seçimleri, hepini-

zin bildi%i gibi, mahalli seçimlerdir...
BA$KAN — Sayın milletvekili arkada"ım, kendini parti kongresinde mi zan-

nediyorsun? Milletvekilisin, oturacaksın ve konu"mayacaksın. Lütfen... Tahammül 
edemiyorsan dı"arıda oturacaksın veyahut da camlı bölmenin yanına gideceksin...

ALAETT"N KURT (Kocaeli) — Robot muyuz Sayın Ba"kan, robot mu zan-
nettin bizi?

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu grup, mahalli seçimler-
de seçime i"tirak ederek gelmi" arkada"larımızdan te"ekkül etmi" de%il; biz, millet-
vekili genel seçimlerinde yüzde 36 oy almak suretiyle buraya geldik.

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Yüzde 36 ile iktidar olmak 
da çok ayıp.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — $imdi, "öyle dü"ününüz: 
Bir hükümet veyahut bir iktidar göreve ba"ladı. $imdi biz, her sene ve hatta giderek 
belki her ay, “Acaba, bu hükümetin arkasında, seçimde aldı%ı nispette bir destek var 
mı?” diye soracak mıyız? Her sene, acaba bu hükümet deste%ini muhafaza ediyor 
mu?” diye sorup, mutlaka bunun cevabını almak lazım geldi%ine mi inanaca%ız? 
E%er öyleyse, o zaman, her sene bir seçim yapalım!

HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Hay hay, buyurun yapalım.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Her sene bir seçim yapa-

lım; bakalım ki, hükümet, o günün iktidarı, acaba deste%ini devam ettiriyor mu, 
ettirmiyor mu?

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Nerede o yürek?
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Böyle bir sistem yok. Bakı-

nız Anayasa ne diyor: “Milletvekili seçimleri be" senede bir yapılır...”
AD"L AYDIN (Antalya) — 1987’de niçin dört senede yaptınız?
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Demek ki, bu, istikrarı te-

min ve çalı"abilmesi için, iktidara tanınan bir süredir. Bu süre içerisinde, iktidar 
olan grup, parti, hizmetini millete sunacaktır.
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$imdi siz, “Aman efendim, seçildin, bir ay geçti, iki ay geçti, bir sene geçti; des-
te%ini kaybettin, hadi gel seçime” dersiniz... Efendim, seçime bir senede veya iki 
senede gidilmesi e%er uygun olsaydı, Anayasaya bu hüküm derç edilirdi. Anayasa-
mızda, böyle bir hüküm yoktur. Hiçbir devletin anayasasında da böyle bir hüküm 
yoktur ve hiçbir demokratik düzende de böyle bir tatbikat yoktur.

Örnek... Hepiniz biliyorsunuz, Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. Avrupa 
Parlamentosu seçimlerinde oy kaybeden devletler oldu, hükümetler oldu, partiler 
oldu. Onlar seçim yaptılar mı? Var mı?

AHMET ERS"N ("zmir) — Siz, nasıl Ba"bakan oldunuz onu anlatın.
BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Siz yüzde 20 ile oturuyorsu-

nuz. (SHP sıralarından gürültüler)
BA$KAN — Devam edin efendim...
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — O halde, i"in mebdei i"in 

ba"langıcı yanlı"tır. !"te, o yanlı" üzerine üretilen politikaların da hepsi yanlı"tır. 
(ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

AHMET ERS"N ("zmir) — Siz, nasıl Ba"bakan atandınız, onu anlatın; hikâye 
anlatıyorsunuz.

BA$KAN — Sayın Ersin, burada yaptı%ınız hareketin cezasını herhalde almak 
istersiniz. Lütfen efendim... Lütfen...

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz, 1992’ye kadar millete 
hizmet edece%iz ve Allah’ın izniyle, iktidarda kalaca%ız…

AHMET ERS"N ("zmir) — Sabahtan beri hikâye anlatıyor...
BA$KAN — Lütfen efendim... Lütfen... Bir defa daha sizi müsamaha ile kar-

"ılamam. Geçen seferki hareketinizi müsamaha ile kar"ıladım; ama bundan sonra 
kar"ılamam. (SHP sıralarından gürültüler)

AHMET ERS"N ("zmir) — Hikâye anlatıyor...
BA$KAN — Lütfen efendim... Lütfen... $imdi, herkes söz atarsa hatip nasıl 

konu"acak?
AHMET ERS"N ("zmir) — Sayın Ba"kan, sabahtan beri hikâye anlatıyor...
BA$KAN — Hikâyeyi de dinleyeceksin öyleyse. Vazifen ne senin? Burada otu-

rup, konu"anı dinlemek veyahut da söz istedi%in zaman çıkıp kürsüde konu"mak! 
(SHP sıralarından gürültüler)

Buyurunuz Sayın Ba"bakan, devam ediniz.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yanlı" anlamadımsa, Sayın 

!nönü de bu kürsüde biraz evvel öyle ifade etti ve “zamanı geldi%i takdirde seçimle 
meselelerimizi halledece%iz” dedi. E%er yanlı"ım varsa düzeltin, ben öyle algıladım. 
Buna katılıyorum.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — $imdi size gelen notta o mu yazıyor Sayın 
Ba"bakan?
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BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Buna katılıyorum ve me-
selelerimizi Meclis çatısı altında, demokratik usullerle çözmeye, münaka"a etmeye 
her zaman hazır oldu%umuzu bildirmek istiyorum.

Münaka"aya hazırız, ele"tiriye de hazırız; ama kavgadan yana de%iliz. (ANAP 
sıralarından “Bravo Ba!bakan” sesleri)

Tekrar ediyorum, münaka"aya hazırız; medeni ölçüler içerisinde münaka"aya 
hazırız; her türlü ele"tiriye de açı%ız; ama kavgadan yana de%iliz. Kavgadan hiç kim-
se fayda görmedi. Biz, kavgalı devirleri de ya"ayarak geliyoruz. Millet olarak biz, o 
günleri de çok feci bir biçimde anımsıyoruz. Onun için, tekrar, Türkiye’yi kavgalı bir 
ortama katiyen götürmek taraftarı de%iliz, götürmek istemeyiz, ona vesile olmayız; 
ama "unun iyi bilinmesini isteriz ki, biz de hukuka saygılı olunmasını, haklarımıza 
saygılı olunmasını elbette ister ve mücadelesini veririz.

AHMET ERS"N ("zmir) — Yarım saatte nasıl hükümet kurdun, onu anlat.
TEVF"K ERTÜZÜN (Zonguldak) — 15 tane devlet bakanı ne i" yapacak? Bir 

de onu anlat.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın !nönü, "imdiye ka-

dar, Hükümetin, ülkeyi, kanun hükmünde kararnamelerle idare etti%ini ifade et-
tiler. Ben, buna kısacık bir cevap vermek istiyorum: Kendileri de gayet iyi biliyor-
lar ki, kanun hükmündeki kararnamelerle idare tarzını biz ihdas etmedik. Bu, çok 
daha evvelinden ihdas edilmi" ve tatbik edilegelen bir usul.

ADNAN KESK"N (Denizli) — Ama, on yılda çıkandan fazla çıkardınız üç yıl-
da.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Dı" borçlarımız hakkında 
verilen rakamlar hakikate uygun de%il.

AHMET RÜ$TÜ KURT (Giresun) — Kaç milyar?
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 45 milyar ifade ediliyor; 35 

milyar borcumuz var.
M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — FMS dahil mi?
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yalnız, borçlu olmanın...
BA$KAN — Sayın Bayazıt, parlamenter sisteme saygılı bir milletvekilisiniz; 

ama hatibi susturmak size dü"müyor ve yakı"mıyor.
". ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ben, 35 milyar lira mı, dolar mı, onu sormak 

istiyorum.
BA$KAN — Size de yakı"mıyor efendim, size de yakı"mıyor. Bütçede bunla-

rın hepsini sorarsınız. Bütçe geliyor. Tahammül gösterin; bunların hepsini bütçede 
sorarsınız.

EROL A%AG"L (Ankara) — Bütçe geliyor ya, Hasan da geliyor.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz borçlarımızı ödüyoruz, 

ödemede hiç sıkıntımız yok.
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Sayın milletvekilleri, bakınız, meseleyi "u "ekilde kavramak gerekiyor: Bizim 
takip etti%imiz ekonomik bir sistem var. Bunu her zaman ifade ediyoruz, “rekabete 
dayalı serbest pazar ekonomisi” diyoruz.

TEVF"K ERTÜZÜN (Zonguldak) — Göster de görelim. Nerede?
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz “liberal ekonomi” diyo-

ruz ve bu sistemi muhafaza ediyoruz ve bu sistemi tatbik etmekle ülkenin kalkına-
ca%ına inanıyoruz. Sistemimiz budur.

Zaten, dünyadaki belli ba"lı sistemleri ifade etmek istersek, bir serbest ekono-
mi sistemi, bir müdahaleci sistem...

"BRAH"M TEZ (Ankara) — Say say, sistemleri say.
BA$KAN — Ne zaman ö%retmenlik verildi size? Oturdu%unuz yerden ö%ret-

menlik yapıyorsunuz.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ve 1980 öncesi de, 

Türkiye’de tatbik edilen, karma ekonomi sistemi.
ÖMER Ç"FTÇ" (Ankara) — Ertan Sert’i…
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — $imdi, siz hangi sistemin 

savunucususunuz?
AD"L KÜÇÜK (Konya) — Onlar sistemsiz!
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Siz, bize ifade ediniz; siz 

deyiniz ki, “Bizim ekonomik sistemimiz "udur...” “Sizin tatbik etti%iniz sistem ba-
"arıya ula"mamı"tır” diyebiliyorsunuz; ama neyi, ne "ekilde, hangi sistemle yapaca-
%ınızı ifade etmiyorsunuz. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler)

AHMET RÜ$TÜ KURT (Giresun) — Parti programımızı açın, okuyun.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz, müdahaleci bir sis-

temden yana de%iliz ve müdahaleci sistemin de, artık, dünyada, iflas etti%i bilinen 
bir husustur. Bu sistemi tatbik edenler, bir an evvel bu sistemden kurtulabilmek 
için gayret içerisindeler, çaba içerisindeler ve biz o nedenledir ki, sistemimizin de-
vamında fayda mülahaza ediyoruz ve bu sistemde devam edece%iz.

Bakınız, ben hiç kimseyi suçlama için veyahut hiç kimseyle irtibat kurmak için 
söylemiyorum; ama vakaları unutmamak gerekir, hadiseleri unutmamak gerekir. 
Hadiseler, bize gelece%imiz için ı"ık tutmalıdır, onlardan ders almalıyız. Nedir hadi-
seler? Fazla teferruatına inmeye lüzum yok; 1980’den önce Türkiye’nin durumu ne-
dir? Yokluklar nedir? Kuyruklar nedir? Karaborsa nedir? Döviz yoklu%u nedir? $im-
di siz nasıl diyeceksiniz ki, “Biz, 1980’den önce öyle güzel idare ettik ki, Türkiye’de 
her "ey vardı, Türkiye’de bolluk vardı, Türkiye güllük gülistanlıktı, ama "imdi i"ler 
tamamen tersine çevrildi.”

ADNAN KESK"N (Denizli) — O zaman, Adalet Partisinin Erzincan !l Ba"ka-
nıydın Sayın Ba"bakan.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Dinleyiniz efendim, din-
leyiniz...
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ADNAN KESK"N (Denizli) — Adalet Partisinin Erzincan !l Ba"kanıydın.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Denizli) — Elbette, elbette... Bakınız, 
size anlatayım.

ADNAN KESK"N (Denizli) — O zaman söyleseydin bütün bunları.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz, hiçbir zaman aslımızı 
inkâr etmedik, etmeyiz de. Biz, bir felsefenin adamıyız. Nedir? Milletin mutlulu%u-
dur. Nedir? Ülkenin selametidir. Nedir? !nsan haysiyetidir, insanca ya"amadır. Ne-
dir? Manevi varlıklarımıza, manevi de%erlerimize ba%lılıktır, biz, bu felsefenin ada-
mıyız. Felsefede de%i"iklik yok; felsefe devam ediyor. Allah nasip etti; in"allah, biz 
de bunun bayra%ını buraya dikece%iz. (ANAP sıralarından, “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, demek ki, meseleleri, detaylarda de%il, rakamları çarpı-
tarak de%il, insan zihinlerini bulandırarak de%il; meseleleri, görünenlerle de%erlen-
dirmek, görünen "ekliyle algılamak lazım. $imdi siz, 1980’den önceki dönem için 
e%er “Muvaffakiyetli bir dönemdir” diyebiliyorsanız ve Türk Milleti de buna “evet” 
diyebiliyorsa, bizim diyecek hiçbir "eyimiz yoktur. (ANAP sıralarından, “Bravo” ses-
leri, alkı!lar) Ama, "imdi, öyle de%il.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Senden önceki Hükümetten bahset.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — $imdi ben, bu “70 sent” 
lafını söylemek istemiyorum; ama "imdi, Merkez Bankasında 4 milyar doları a"kın 
rezervimiz var.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Borcunu öde o parayla.

BA$BAKAN YILDIM AKBULUT (Devamla) — O halde, hangi ekonominin 
sa%lıklı oldu%una, gelin, bu ve buna benzer ölçülerle karar verelim.

ÖMER Ç"FTÇ" (Ankara) — Horzum’a mı, Ertan Sert’e mi, davulcuya mı?

BA$KAN — Sayın Çiftçi, zatı âliniz konu"urken, benden, sükûneti sa%lamamı 
isterseniz, haksızlık etmi" olursunuz. Siz konu"urken, mümkün oldu%u kadar, Mec-
lisi sükûnete davet ediyorum ve muvaffak oluyorum; ama siz sükûneti bozuyorsu-
nuz. Aksi takdirde, ba"ka bir zaman, benden, bu sükûnet hakkını isteyemezsiniz.

ÖMER Ç"FTÇ" (Ankara) — Sayın Ba"kan, sistemi anlayamadık; davulcunun 
mu, Horzum’un mu?

BA$KAN — Efendim, davulu ba"ka yerde konu"un, burada de%il.

ÖMER Ç"FTÇ" (Ankara) — Turan Çevik’ten bahsetsin o zaman.

BA$KAN — Gelin de konu"alım efendim.

EROL A%AG"L (Ankara) — Sayın Ba"kan, Sayın Ba"bakana soru sorabilir mi-
yim?

BA$KAN — Sayın A%agil, bu tavrı size hiç yakı"tıramıyorum. Ne sorusu sora-
caksınız? Siz nasıl sual soracaksınız? Altı seneden beri milletvekilisiniz... Buyurun 
efendim, siz devam edin.
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BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, say-
gıde%er konu"macılar görü"lerini burada ifade ettiler. Konu"malarında dikkatimi-
zi çeken bir husus da "udur: Kendilerini, Anavatan Partisinin iç meseleleriyle çok 
yakinen ilgili gördüm. Halbuki, ben "öyle biliyorum: Partilerin iç meseleleri, di%er 
partilileri ilgilendirmez.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Ba"bakan, bizim genel ba"kanlarımızı bura-
da dile getirdi; nasıl unuttunuz?

H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — Ayıp! Bu kadar olmaz... Ya"lı adam! Bunak!
"BRAH"M TEZ (Ankara) — O, bir milletvekili, “ya"lı adam” de%il.
BA$KAN — Lütfen... Lütfen...
Siz devam edin efendim.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, bakın, prensiple-

ri söyleyelim de%er be%enmezseniz siz yine devam edin.
Partiler, di%er partilerin iç meseleleriyle u%ra"mamalıdır efendim. E%er, biz 

de u%ra"acak olursak, “falanca partide kim ne yapıyormu", filanca partide kim ne 
dü"ünüyormu", filanca partide gruplar varmı"; yok, i"te, onların felsefesi "öyley-
mi", bunların felsefesi böyleymi"” gibi dü"ünceler ve sorular ve bunların cevapları 
gündeme gelir. Gündeme gelir; ama, bu konular Türk siyasi hayatına rahatlık de%il, 
sıkıntı verir. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri)

Onun için, lütfen, herkes kendi iç bünyesi ile ilgilensin. Kendi iç meselelerini, 
bırakın kendi kendilerine halletsinler. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) 
Aksi takdirde, sizin de iç meselelerinizle u%ra"anlar olur.

AHMET RÜ$TÜ KURT (Giresun) — Hasan geliyor, Hasan...
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kimin gelece%ini siz de gö-

rürsünüz. (ANAP sıralarından “Ecevit de geliyor” sesleri)
Sayın !nönü, “Laikli%e aykırı davranı"tan halkımızın deste%i ile önledik” dedi-

ler.
Sayın milletvekilleri, bu husustaki dü"üncelerimi ifade etmek istiyorum: La-

iklik, dinsizlik demek de%ildir; dine aykırılık, dine kar"ılık demek de%ildir. Laiklik, 
aksine, din ile vicdan hürriyetinin teminat altında olmasını sa%layan bir prensiptir 
ve bu nedenledir ki, biz de, laikli%e sıkı sıkıya ba%lı bir Grubuz, bir Partiyiz.

Bu arada, TRT hakkında, televizyon hakkında ileri sürülen fikirler oldu. Bizim 
kontrolümüz altında de%ildir TRT. Kendisine bizim herhangi bir müdahalemiz söz 
konusu de%ildir; olamaz da. Ne gibi tasarrufta bulunacaksa o tasarrufu kendisine 
aittir.

Sayın Toptan, “Do%u ve Güneydo%u Anadolu Bölgelerindeki hadiseleri önleye-
medi%imizden, geçmi" hükümetlerin önleyemedi%inden” bahsettiler ve bu hususta 
fikir beyan ettiler.

$imdi, Do%u ve Güneydo%u Anadolu bölgelerinde cereyan eden hadiseleri, Hü-
kümetimiz, geçmi" hükümetler gibi, ciddiyetle takip edecektir. Her türlü tedbirin 
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alındı%ı inancını muhafaza ediyorum; ama bu meselelerin bir polemik konusu ya-
pılmaması görü"ündeyim. E%er, geçmi"teki olayları buna benzetme çabası var ise, 
lütfen, böyle telakki edilmesin Do%u ve Güneydo%u Anadolu bölgelerindeki hadise-
ler. Geçmi"teki hadiselerin boyutları çok ba"kadır, buradakilerin çok ba"kadır. Ben 
burada ifade ediyorum, bir siyasi malzeme yapılmaksızın, polemik konusu yapıl-
maksızın, muhalefet gruplarının da getirebilece%i her türlü öneriyi tatbike Hükü-
metimiz hazır olacaktır. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Bu bizim milli 
bir meselemizdir, bu meseleyi hep birlikte çözelim.

Bulgaristan meselesi de dile getirildi. Bu arada, dı" politikadan bahisle, Ameri-
ka ile olan münasebetlerimiz de tenkit edilmek istendi.

Bulgaristan meselesini, hep beraber, Türk Milleti olarak ya"adık. Dünyanın 
hiçbir yerinde görülmemi" bir "ekilde, 330 bin ki"i, bir ay, iki ay gibi kısa bir müd-
dette Türkiye’ye gelmek durumunda kaldı.

M. CEVDET SELV" (Eski!ehir) — Ça%ıralım...

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ça%ırırız efendim, ça%ırı-
rız. Elbette ça%ıraca%ız. Sıkıntıda olan insanları, zor durumda olan insanları elbette 
ça%ıraca%ız.

AHMET ERS"N ("zmir) — Niye geri yolladınız?

M. CEVDET SELV" (Eski!ehir) — Ama, geri göndermemek "artıyla...

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Geri göndermek bizim 
inisiyatifimizde olan i" de%il. Geri dönü"ün sebebi, parçalanmı" ailelerdir. Geri 
dönü"ün sebebi, buraya gelen ki"ilerin oradaki mal ve mülkleri hakkında tasarruf 
imkânını sa%layabilmektir.

ALAETT"N KURT (Kocaeli) — Söyledi%inize inanıyor musunuz Sayın Ba"-
bakan?

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Elbet efendim... !nanma-
yacak ne var bunda? Niye inanmayacaksınız? Siz neden inanmıyorsunuz? Yani, bu-
nun altında ne yatıyor ki, hangi maksat yatıyor ki siz inanmak istemiyorsunuz? Biz, 
bir hükümet olarak, geçmi" hükümetler olarak zorda kalan bu insanları ülkemize 
davet etmi" isek, hata mı etmi"iz?

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Orada kalsınlar efendim.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Orada kalsınlar efendim; 
ama, orada kalamıyorlarsa, orada kalmalarına müsaade etmiyorlarsa insanlara ezi-
yet ediyorlarsa; biz, “gelin” demi"sek, “gelin çorbamızı payla"alım” demi"sek, hata 
mı etmi"iz? Hata mı etmi"iz? Hata mı etmi"iz?

Bulgar yöneticilerine ilk günden beri diyoruz ki, kapsamlı bir anla"ma yapalım, 
bir göç anla"ması yapalım. Bu "ekilde...

M. CEVDET SELV" (Eski!ehir) — Halledemediniz, “70 milyon olalım da 
öyle...” dediniz...
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BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Siz, böyle, kar"ılıklı konu"-
mayı çok seviyorsunuz...

BA$KAN — Sayın Selvi, hatibin sözünü keserseniz nasıl konu"turaca%ız? Siz 
kürsüde konu"urken söz atıldı%ında, benden, söz atılmamasını istiyorsunuz.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bunlar milli meseleleri-
mizdir. Bunları siyaset malzemesi yapmak do%ru de%ildir. Bu, ülkemize de, o insan-
lara da fayda getirmez.

Bir vize uyguladık... Bugün, Batı Almanya da aynı "eyi dü"ünüyor. Dü"ünüyor 
diye yer yerinden mi oynuyor? Demek ki, bazı "artlar o "ekilde davranı"tan da ge-
rekli kılabiliyor.

$imdi yeni yönetim i"ba"ında. Yeni yönetime de aynı dü"üncelerimizi tekrarlı-
yoruz. Yeni yönetime de, oturup anla"alım, bir göç anla"ması yapalım ve bir prog-
ram içerisinde... Soyda"larımızın, esasen, Bulgaristan’da kalması taraftarıyız; ama 
hangi "artlarla? !nsan haklarına riayet edilmesi "artıyla, Bulgaristan’da insanca 
ya"amaları temin edilmek "artıyla razıyız; ama buna ra%men, bu "artlar tahakkuk 
etmiyorsa, biz yine yapaca%ımız anla"ma mucibince, o soyda"larımızı Türkiye’ye 
alaca%ız. Aynı politikayı devam ettiriyoruz.

Burada, Amerika ile olan münasebetlerimiz de dile getirildi ve ifade edildi ki, 
“en kötü dönemini ya"ıyor.” Sözde Ermeni soykırımı tasarısı nedeniyle, bu tasa-
rının Kongreye verilmi" olması ve Kongreden çıkaca%ı ihtimaliyle bu ifadede bu-
lunuldu. Münasebetlerimizin gerginli%i açısından “En kötü oldu%u dönem” olarak 
ifade edildi.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Dı"i"leri Bakanı o ifadede bulundu.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yüce Heyetinize bir hatır-

latmada bulunmak istiyorum: Amerika Birle"ik Devletlerinin, Türkiye’ye ambargo 
koydu%u dönemler var.

KÖKSAL TOPTAN (Zonguldak) — O zaman bile o yapılamadı i"te.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — O ambargo konulan dö-

nemlerde mi münasebetlerimiz en kötü düzeydeydi; yoksa, Kongreden, henüz bir 
karar dahi çıkmamı"ken mi münasebetlerimiz en kötü düzeydedir? Bir hakikati te-
barüz ettiren bir ifade de%ildir bu.

KÖKSAL TOPTAN (Zonguldak) — O zaman dahi yapılamadı i"te bu.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ve bu tasarı, sadece bizim 

Hükümetimiz zamanında verilmi" de%il ki. Bu gibi tasarılar, geçmi" hükümetler 
döneminde de durmadan verilmi" ve gündeme getirilmi"tir.

HASAN FEHM" GÜNE$ ("stanbul) — Lütfen, hafife almayın Sayın Ba"ba-
kan, o kadar hafife almayın.

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu tasarı Kongreden çıkar-
sa, elbette ki, Amerika ile olan ili"kilerimizi gözden geçirece%iz.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Neler yapacaksınız?
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BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Elbette.
Sayın Toptan 1980 yılı enflasyon rakamlarından bahsederken, yanılmıyorsam, 

yıllık rakamları “Yüzde 29” gibi ifade ettiler ve aylar itibariyle enflasyon rakamları-
nı ifade ederken, “2” ve “ 7” rakamlarını telaffuz ettiler. Bu rakamlar do%ru de%ildir.

Bakın, 1980 yılı, yıllık enflasyon oranı yüzde 107; 1980 yılı $ubat ayı enflasyon 
oranı, aylık yüzde 29,3’tür. Bunu da Yüce Heyete arz etmek isterim.

TEVF"K ERTÜZÜN (Zonguldak) — Fiyat ayarlamasıdır o; bir de 1980 yılının 
A%ustos ayını söyleyin, ne olmu".

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Enflasyonu kaça çıkardı%ınızı da söyleyin.
BA$KAN — Hatip hanginize cevap versin efendim? 20 ki"i birden sorarsa 

hangisine cevap verir?
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Enflasyonu kaça çıkardıklarını da söylesin 

Sayın Ba"kan.
TEVF"K ERTÜZÜN (Zonguldak) — 1980 yılının A%ustos ayını da söylesin, 

ne olmu".
BA$KAN — Sayın Ertüzün, o zaman Sayın Köksal’a bu notlarınızı verseydi-

niz... Eksik davranmı"sınız.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Ba"kan, evvela siz orada ciddi otursanıza.
BA$KAN — Evet, devam edin Sayın Ba"bakan.
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ayrıca, “!"sizlik oranı-

nın yüzde 22 civarında oldu%u” ifade edildi. Halbuki, 1980’de 11,6; 1983’de 12,1; 
1988’de 9,8 nispetindedir bu oranlar ve 1983 ile 1988 arasında bir dü"ü" göster-
mektedir. Sayın Toptan bu rakamları nereden aldı ise, bilmek de isterim.

TEVF"K ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sizin yaptı%ınız anla"malar var Sayın 
Ba"bakanım.

BA$KAN — Sayın Ertüzün, sık sık bu kürsüye geleceksiniz ve benden sükûnet 
isteyeceksiniz; o zaman bu hakkı kendinizde nasıl göreceksiniz? Lütfen efendim...

BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — De%erli milletvekilleri, 
sözlerimin ba"ında da ifade etti%im gibi, biz, demokratik nizamın bütün gerekleriy-
le Türkiye’de yerle"mesine, kök salmasına yardımcı olaca%ız ve bunu gerçekle"tire-
ce%iz. Çünkü, inanıyorum ki, demokrasi, insan haysiyetine en uygun olan rejimdir. 
Biz de, zaten, insanımızı mutlu edebilmek için, insanımızı refaha kavu"turabilmek 
için, insanımıza huzur verebilmek için, insanımıza güven verebilmek için teessüs 
etmi" bir siyasi partiyiz. Onun yolunun da demokrasi oldu%una inanıyorum, iç ba-
rı"ın da, ancak demokratik usullerle sa%lanabilece%i inancımı, hiçbir zaman kay-
betmedim. Onun gere%i ho"görüdür, onun gere%i sevgidir, onun gere%i diyalogdur. 
Biz buna hazırız ve aynı "ekilde, aynı inanı"la devam edece%iz, öyle ümit ediyorum 
ki, bu davranı"ımız nedeniyle de, Türkiye’yi ve vatanda"ımızı huzura, refaha ve 
mutlulu%a kavu"turaca%ız. O nedenle, Yüce Heyetinizden güvenoyu istiyoruz. Bize 
güveniniz.
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Hepinize saygı ve muhabbetlerimi belirtirim. (ANAP sıralarından “Bravo” sesle-
ri, ayakta alkı!lar)

BA$KAN — Hükümet programı üzerinde parti grupları ve Hükümet konu"-
mu"lardır. Söz sırası, Sayın Fehmi I"ıklar ve ondan sonra Sayın Mustafa Yılmaz’da-
dır. 10 dakika ara verdikten sonra kendilerine söz verece%im. Birle"ime 10 dakika 
ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.58
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!K!NC! OTURUM
BA"KAN: Ba!kanvekili Abdulhalim Aras
KÂT!P ÜYELER: Kadir Demir (Konya)

Ertu"rul Özdemir (Ordu)
Açılma Saati: 17.15

Hükümet Programının Görü#ülmesi (Devam)
BA$KAN — Hükümet Programı üzerindeki görü"melere, kaldı%ımız yerden 

devam ediyoruz.
Parti gruplan adına, sırasıyla, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Erdal !nönü, Do%ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Köksal Toptan, Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Yasin Bozkurt ve Hükümet adına da Sayın Ba"bakan konu"mu"-
lar; bu suretle, gruplar ve Hükümet, konu"malarını tamamlamı"tır.

$imdi de söz sırası, "ahıslar adına konu"mak isteyen ve sırasında bulunan Sa-
yın Fehmi I"ıklar ile Sayın Mustafa Yılmaz’ındır.

Sayın Fehmi I"ıklar’ı kürsüye davet ediyorum.
Buyurun. (SHP sıralarından “Hükümet yok” sesleri)
BA$KAN — Gelirler efendim... Hükümet yerini alsın efendim.
VEDAT ALTUN (Kars) — Hangi hükümet?
BA$KAN — Sabırlı olalım efendim. Sayın Fehmi I"ıklar’ı kürsüye davet için 

biraz zorlandım. Di%er milletvekili arkada"larımız da yeni geldiler. Bu itibarla, 10 
dakika aradan sonra hangi saatte ba"layaca%ı konusunda arkada"larımız tereddüt 
etmi" olabilirler. Hükümet gelmedi%i takdirde de ara veririm, tekrar müzakereye 
devam ederiz.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Zatı âlinizin kürsüye çıktı%ı, kapalı devre 
televizyondan görünüyor.

BA$KAN — Takdir ederler efendim.
Hükümet yerini almı"tır, buyurun efendim.
FEHM" I$IKLAR (Bursa) — Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; gerçekten, 

Hükümetin bu programına Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgi az, bunu zorla faz-
lala"tırmak mümkün de%ildir.

De%erli milletvekilleri, bu programla, pi"kinlik doruk noktasına ula"tırılmı"; 
sarı kaplı Hükümet programında, elli dirhem "eker için bir kilo keçi boynuzu çi%-
nenmi"; bu programla halkımızın yüzünün gülmeyece%i bir kere daha anla"ılmı" 
ve bugüne kadar uygulanan politikaların uygulanaca%ı ortaya çıkmı"tır. Yoksullar 
daha yoksul, zenginler daha zengin olacaktır; bu dönem de bu politika sürecektir. 
Zaten, Sayın Ba"bakan da bu politikaları sürdürece%ini ifade etmi"tir. Biz bunları 
söyleyip Hükümeti ele"tirirken, yoksullar daha yoksul, zenginler daha zengin ola-
caktır derken, ANAP’lı milletvekillerinin Hükümete yönelik takdirlerinin arttı%ını 
da biliyoruz; çünkü, onlar da Hükümetten farklı dü"ünmüyorlar.
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Bakın, Hükümet programında ne diyor: “!ktidarımız döneminde geride bırak-
tı%ımız yıllar, siyasi ve ekonomik istikrarın güçlendi%i, sosyal problemlerin çözüle-
rek hafifledi%i, herkesin yarınından emin ve gelece%e güvenle baktı%ı, demokrasi-
nin bütün kurumlarıyla yerle"ti%i, insan haklarına saygının büyük duyarlılık içinde 
sürdürüldü%ü, ülke itibarının arttı%ı parlak bir dönem olmu"tur.” $imdi, bu parag-
raf üzerinde durmak istiyorum.

“!ktidarımız döneminde geride bıraktı%ımız yıllar siyasal ve ekonomik istik-
rarın güçlendi%i dönem olmu"tur” denilmektedir, önce, siyasi istikrar nasıl güç-
lenmi"tir, buna bakalım: Size göre yüzde 36, son 26 Mart seçimlerine göre yüzde 
21,80’le halen iktidarın sürdürülmü" olması, siyasi istikrarın ortadan kalktı%ını 
göstermektedir. Hele, kamuoyu yoklamalarına göre oyu yüzde 13’e dü"mü" Anava-
tan Partisinin Cumhurba"kanını da seçmesi, siyasi istikrarsızlı%ın yeni bir dönemi-
ni ba"latmı" olmaktadır.

Ekonomik istikrar güçlenmi" midir? Paramız, dolar ve mark kar"ısında pul ol-
mu"tur. Yatırımlar durmu", bu nedenle, i"siz sayısı 5 milyona varmı"tır. K!T’lerin 
satı"ı yok pahasına yapılmaktadır. Enflasyon sürekli artmaktadır. Ekonomik an-
lamda istikrarın güçlenmesi de bu...

Hükümet programının 9 uncu sayfasında, “Türkiye’nin çimento üretiminin 
1983’te 13,6 milyon ton iken, 1988’de 22,3 milyon tona çıktı%ı; demir-çelik üreti-
minin ise, 1983’te 3,9 milyon ton iken, 1988’de 8 milyon ton oldu%u” ifade ediliyor. 
Üretim bu kadar artıyorsa, bu müesseseler bu kadar kârlıysa, bu K!T’ler yabancılara 
niçin pe"ke" çekiliyor ve yabancıla"tırılıyor?

6’ncı sayfada, "u "ekilde ilginç bir belirleme var: “Hükümet olarak, siyaseti, 
açık olmayan fikir ve tedbirlerin, yapılamayacak i"lerin, yerine getirilemeyecek 
vaatlerin, sloganlardan ibaret programların itibar edildi%i bir hizmet alanı olarak 
görmüyoruz. Bugün ve yarın, sorunlarımızın geçici tedbirlerle, kula%a ho" gelen 
sloganlarla çözülebilece%ini sanmak, bilgisizlik de%ilse, gaflettir” deniyor.

Bu sözlere kesinlikle katılıyorum. Ekonomimizin en önemli yönü enflasyon-
dur. 1986 bütçesinde yüzde 25 olarak öngörülen enflasyon yüzde 30 gerçekle"iyor; 
1987’de yüzde 20 olarak öngörülen enflasyon yüzde 55 oluyor; 1988’de yüzde 33 
öngörülürken yüzde 75 oluyor; 1989’da yüzde 38 öngörülürken yüzde 70’leri a"ı-
yor. Bu, Hükümetin, övünülen bütçesi!

$imdi de, hafızalarınızı tazelemek bakımından, Sayın Özal’ın enflâsyon konu-
sundaki demeçlerini yinelemek istiyorum:

“Ka"ıkla verilen zammı, enflasyon, kepçeyle geri aldı. ANAP, hayat pahalılı%ını 
frenlemeye, ortadire%in alım gücünü artırmaya kararlıdır.” 1983’te söylemi"... Bun-
lar slogan...

“Enflasyonu yüzde 10’un altına dü"ürmezsek fakir fukaranın durumu daha da 
kötüye gider.” 1984’te söylemi".

“Enflasyon 1987’de belki yüzde 15’e, belki yüzde 25’e iner” Ocak 1985’te söy-
lemi".
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“Açıkça söylüyorum, 1987’de enflasyon yüzde 15’e inecek. Enflasyonu in"allah 
1988’den evvel yüzde 10 civarına indiririz” Nisan 1986’da söylemi".

Bu sözler bilgisizlik nedeniyle söylenmemi"tir. Çünkü Hükümet, enflasyonu 
bilinçli olarak tırmandırmakta, onu, gizli bir vergi, kronolojik bir vergi olarak, hal-
kın soyulması, sömürülmesi için kullanmaktadır. $imdi, bunlar gerçekle"tirileme-
yen ve slogan türünden sözlerdir. Bunu, bilgisizlik olarak kabul etmiyoruz, öyle ise, 
bu bir gaflettir. Hükümet, programında, bu tür sloganlara, “gaflettir” diyor. Hükü-
met programı, bundan önceki hükümet programlarına ve Sayın Özal’a gaflet içinde 
oldu%unu söylüyor.

Okumaya devam ediyorum: “Sosyal problemlerin çözülerek hafifledi%i...”
De%erli arkada"larım, sosyal problemler çözülmü" müdür? Yani, hastanelerde-

ki kuyruklar azalmı" mıdır? Halkımızın sa%lık sorunu çözülmü" müdür? Halkımı-
zın e%itim sorunu çözülmü" müdür? Ça%da" bir e%itime kavu"turulmu" muyuz? 
Fakir fukaranın, parasız olan insanların çocukları bugün e%itim olana%ına sahip 
midir? Her "eyden önemlisi, liseyi bitiren, hatta üniversiteyi bitiren gençlerimiz i" 
bulabilmekte midirler? Demek ki, sosyal sorunlar da hafiflememi"tir.

Devam ediyoruz: Altı yıllık dönem, demokrasinin bütün kurumlarıyla yerle"-
ti%i bir dönem olarak niteleniyor. Bu, demokrasiyi bilmemek anlamına gelir. $imdi 
bu altı yılı, demokrasinin bütün kurumlarıyla yerle"ti%i bir dönem olarak nitelemek 
Hükümetin, demokrasiden bir "ey anlamadı%ını ya da demokrasiyi bilmedi%ini gös-
teriyor.

Demokrasinin önünde en büyük engel ve kambur dü"ünce, örgütlenme, vicdan 
ve inanç özgürlü%üne konulan sınırlamalardır. Hükümet programları soyut sözler-
den ibaret olmamalıdır; çünkü, uygulamayla ilgilidir. Somut olarak soruyorum: Hü-
kümet çok açık bir "ekilde ortaya koymalıdır; 141-142 ve 163 üncü maddeleri kal-
dıracaklar mıdır, kaldırmayacaklar mıdır? Bu yok. Soyut söz, “Demokrasiyi bütün 
kurum ve kurallarıyla yerle"tirdik” diyorlar.

Demokrasiyi kurum ve kurallarıyla yerle"tirmek için, önce, ça%dı"ı anlayı"la 
hazırlanmı" olan bu Anayasayı de%i"tirmek lazım.

!kincisi, demokrasinin en önemli özelliklerinden birisi, serbest seçim, gizli oy-
dur. O zaman, bu antidemokratik Seçim Yasasını de%i"tirmek ve bu tür tartı"maları 
önlemek gerekir; yüzde 21’le iktidar olmak, yüzde 36 ile iktidar olmak gibi de%er-
lendirmeleri ortadan kaldırmak gerekli. Bu anlamda da, Hükümetin programında 
somut herhangi bir ifade tarzı yok.

Sonra, demokrasi, dört yılda bir, be" yılda bir oy verilen rejim de%ildir. Demok-
rasi, süreklidir ve bir ya"am biçimidir. Buna, çe"itli kurumlarla, kurulu"larla, halk 
katılır; yani esnaflar, köylüler, i"çiler katılır; sendikalar, dernekler, kooperatifler 
yoluyla katılır. Bunların tümü eksiktir.

45’inci sayfada, “Sendika kurma, toplusözle"me, grev hakkı ve lokavt, hür de-
mokratik nizamda çalı"ma hayatını düzenleyen temel unsurlardır” deniyor. Peki, 
Türkiye’de ça%da" anlamda sendikal hak ve özgürlüklerden söz etmek mümkün 
müdür? Örnek aldı%ımız Batı’da, Avrupa’da polislerin ve subayların bile sendika 
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kurma ve greve gitme hakkı vardır, ama Türkiye’de, memurların ve ö%retmenlerin 
sendika kurma hakkı yoktur. Bırakın memur ve ö%retmenleri, i"çilerin büyük bir 
ço%unlu%unun grev hakkı yoktur; yeraltı madenlerinde çalı"anların, bankalarda ça-
lı"anların grev hakkı yoktur. Hükümet, bizzat bu antidemokratik yasalar nedeniyle 
grev kırıcılı%ı yapmaktadır. SEKA’da uzunca bir grev ya"anmı"tır ve milyarlarca lira 
zarar edilmi"tir. Demir-Çelik’te 135 günden fazla grev uygulaması yapılmı", ülke 
ekonomisi zarar görmü", kamu zarar görmü" ve i"çiler zarar görmü"tür. O grev-
lerde u%ranılan zararın onda biri i"çilere ödenmi" olsaydı, bu grevler olmayacak, 
zarar görülmeyecek ve i"çiler bu kadar sıkıntıya dü"meyeceklerdi. Seydi"ehir’de de 
ya"amı"tık bunu.

En son, Et-Balık Kurumu’nda çok ilginç bir örnek ya"adık. Daha, sendika ile 
i"veren toplusözle"me masasındayken, anla"ma umudu varken, devamından onur 
duydu%unuz, devamı oldu%unuzu gururla söyledi%iniz sizden önceki Hükümet, 
grevi uzunca bir süre ertelemi" ve grev hakkı olmadı%ı için i"çilerin pazarlık güçle-
rini zayıflatmı"tır.

“!nsan haklarına saygının büyük duyarlılık içinde sürdürüldü%ü” ileri sürülü-
yor. Acaba bu do%ru mu?

De%erli arkada"larım, gerçeklere istedi%imiz kadar gözümüzü kapayalım; ger-
çekler, acı bir biçimde, ülkemizde sıkıntı yaratacak derecede geli"iyor. Daha önce de 
söylemi"tim; e%er bir ülkede insanlara insan pisli%i yediriliyorsa, bir bölgede, örne-
%in Silopi’de, tekmil haberi “9 ki"i öldürüldü” diye verildikten sonra, 3 ki"inin öldü-
%ünü gören güvenlik güçleri 6 tane daha suçsuz genci öldürebiliyorsa, birçok insan 
fi"leniyorsa, birçok insan haksızlı%a u%ruyorsa, devlet terörü baskısı altındaysa, 
insan haklarından söz etmek mümkün de%ildir. Dipçikle, copla, kur"unla, i"kence 
ve fi"lemeyle insan haklarına saygıyı gerçekle"tirmek mümkün de%ildir; mümkün 
olmadı%ımda görüyoruz. Güneydo%uda halen ola%anüstü hal durumu sürüyorsa, 
burada insan haklarından söz etmek zor biraz.

Ola%anüstü hal bölgesinde korucu olarak görevlendirilenler 369.000 lira net 
maa" alıyor. $imdi onu da a"tılar, a"iretlere göre maa" veriliyor; a"iretindeki nüfus 
cüzdanı sayısına göre maa" ba%lanıyor, silah veriliyor. Bu uygulamayla, ülkede in-
san haklarından nasıl söz edebiliriz?

Yine aynı paragrafta, “Ülke itibarının arttı%ı parlak bir dönem ya"anmı"tır” de-
niliyor. Ülke itibarı nasıl artar? Bulgaristan’dan gelen göçmenlerimizin sorunlarını 
çözemeyi"imizin, dünya kamuoyunda yeteri kadar destek bulamayı"ımızın nedeni, 
itibarlı olmak mı acaba? Bunu, hiç kendi kendimize soruyor muyuz?

Sayın Ba"bakan da ifade etti, Anavatan’ın sayın sözcüsü de ifade etti. De-
%erli arkada"larım, vize uygulamasından dolayı insanlar büyük sıkıntıya dü"tü 
Bulgaristan’da. Buradan giden insanlar propaganda aracı olarak kullanılıyor. Bu, 
ülkenin itibarını sıfıra indiren bir uygulamaydı. Dü"ünmeden yüksek perdeden at-
manın devlet yönetimiyle ba%da"madı%ını acı bir biçimde ya"adık.

$imdi, Anavatan sözcüsü diyor ki, “Jivkov’u de%i"tirttik.” Benim bildi%im, 
Jivkov’u politbüro de%i"tirdi. Anavatan !ktidarı, politbüro olarak görev mi yaptı da, 
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Jivkov’u de%i"tirdi? Kaldı ki, o politbüronun da, boyunu a"an uluslararası ili"kileri 
vardır. Yani, birtakım sözleri söylerken biraz daha dikkatli olursak iyi olur.

De%erli dostlarım, bu kadar dı" borcu olan ülkenin itibarı olmaz. Yani, borç-
lunun itibarıyla, borçsuzun itibarı bir de%ildir. Sayın Ba"bakan sinirlendi, dedi ki, 
“Bizim, 35 milyar dolar dı" borcumuz var, muhalefet 45 milyar dolar dedi”

Bundan gocunmayın ve sevinin; sizin dı" borcunuz arttıkça itibarınız artıyor 
ya, bırakın muhalefet yüksek söylesin ve sizin itibarınız daha çok artsın!

$imdi, programın 15 inci sayfasında deniliyor ki: “Biz sosyal adaletçiyiz” Bazı 
kelimeleri kullanırken, insan üzülüyor. “Sosyal adaletçiyiz” demek çok güzel. Ke"ke, 
olunabilse, ke"ke adil olunabilse, ke"ke sosyal adaletçi olunabilse... Devam ediyor, 
diyor ki, “Bizim kıymet hükümlerimiz içinde, kom"usu aç yatarken tok uyumak ho" 
görülmez.” Kıymet hükümlerimiz içinde, yani de%er yargılarımız içinde, kom"usu 
aç ise, o insan tok yatamaz. $imdi, koca bir halk aç... Belli ki, sizin kom"ularınızın 
tuzu kuru ve karınları tok; mı"ıl mı"ıl uyudu%unuza göre... Halktan farklı yerlerde 
oturuyorsunuz. (SHP sıralarından alkı!lar)

Devam ediyor: “Bunu nefsimiz için istersek, ba"kası için de isteriz.” Bunlar 
(fukaralık ve açlık) sizin için de istenecek bir "ey de%ildir. Onun için, halka reva 
görmemelisiniz.

$imdi, bir sözün üzerinde durmak istiyorum: “Milletimiz, vatanda"ımız a"ı-
rılıktan ve kavgadan ho"lanmıyor.” Bu do%ru, programda tek do%ru söz, bu; a"ırı-
lıktan ho"lanmıyor. Nasıl a"ırılıktan? Mesela, a"ırı sömürüden ho"lanmıyor. Ho"-
lanıyorsa, bilmiyorum... Yani, size böyle, “ho"lanıyoruz” diyen, gelen bir fukara, 
bir i"çi oluyor mu, memur oluyor mu bilemiyorum. A"ırı baskıdan ho"lanmıyor; 
do%ru. A"ırı haksızlıktan ho"lanmıyor. Halkımız a"ırı ahlaksızlıktan ho"lanmıyor. 
Halkımız, a"ırı adam kayırmaktan ho"lanmıyor. Halkımız, a"ırı partizanlıktan ho"-
lanmıyor ve halkımız a"ırı geçim sıkıntısından ho"lanmıyor. $imdi, bunlar, a"ırı 
olunca, kavganın nedeni oluyor. Derler ya, “biri yer biri bakar, kıyamet ondan ko-
par.” Uygulanan bu ekonomik politika nedeniyle, biri yiyor, çok insan bakıyor, biri 
de bakmıyor... Kavganın temelinde yatan bu. $imdi o noktaya gelece%im.

A"ırı geçim sıkıntısından ho"lanmıyor, dedim. Programa göre, a"ırı geçim sı-
kıntısı neymi"?

BA$KAN — Sayın I"ıklar, 2 dakikanız kaldı.
FEHM" I$IKLAR (Devamla) — $imdi, 24 üncü sayfada, Hükümet, a"ırı ge-

çim sıkıntısını nasıl tanımlıyor, Sayın Ba"kan; bakın, geçim sıkıntısı neymi"? “Ge-
çim sıkıntısı, geli"en, ihtiyaçtan artan, daha iyi ya"amak isteyen her toplumda his-
sedilen bir durumdur.”

Neymi" geçim sıkıntısı? Geli"en toplumda bulunurmu", ihtiyaçları artan top-
lumda bulunurmu"! Yani, bu tanıma göre, Amerika, Avrupa ve Japonya’daki top-
lumlar geçim sıkıntısı içinde; Çünkü geli"iyor ya onlar, Türkiye gibi geçim sıkıntısı 
içindeler! (SHP sıralarından alkı!lar)

De%erli arkada"lar, "imdi, toplumsal, ekonomik ve siyasal yönden derin bir bu-
nalım ya"anıyor. Buna 31 Ekimde, bir de Cumhurba"kanlı%ı eklendi.
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AD"L KÜÇÜK (Konya) — O i" bitti.
FEHM" I$IKLAR (Devamla) — Kim ne derse desin, Türkiye’de bunalım de-

rinle"ecek, içine Cumhurba"kanlı%ını da alan bir bunalım ya"anacaktır.
En kısa zamanda enflasyon durdurulmalı ve geri çekilmelidir.
!"sizli%i azaltacak yatırımlara yönelinmelidir, i"sizlere i" bulunmalıdır.
Geçim sıkıntısı içinde olan emeklilere insanca ya"ayacak bir düzey sa%lanmalı-

dır. Emekliler arasındaki farklılık kaldırılmalıdır. Bugün, Ba%-Kur’dan emekli olan 
bir insanımız - ortalamasını söylüyorum - 80 bin lira dolayında emekli maa"ı al-
maktadır.

Memurlara, ö%retmenlere insanca ya"ayacakları bir maa" belirlenmeli, sendika 
kurma hakkı tanınmalı ve örgütlenerek, Hükümetle, devletle pazarlık yapıp, çalı"-
ma ve ya"ama ko"ullarını düzeltmeliler.

Tüm i"çilere grev hakkı tanınmalı, sendikal hak ve özgürlükler, ça%da" düzey-
de, ILO ilkelerine uygun düzenlenmelidir.

Köylünün, esnafın alın teri de%erlendirilmeli; ürününü satarken, ihtiyaçlarını 
alırken sömürülmemelidir.

Hapishanelerin durumu iyile"tirilmeli, yürekleri yakan bir sorun olmaktan ar-
tık kurtarılmalıdır. Hapishanede yatan gençlerimizin anaları feryat etmektedir. O 
gençler, gençliklerini ya"amamı"lardır. Bu nedenle, toplumsal bir yara olan bu so-
runu kökten çözmek için, genel ve kapsamlı bir af çıkarılmalıdır.

Ola%anüstü hal kaldırılmalı; güneydo%u ve do%uda da barı" sa%lanmalıdır. 
Unutmamalıyız ki, güneydo%u ve do%uya çocu%unun askerli%i çıkan aileler tedir-
ginlik içindedir. Olay, artık toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor.

$imdi, Çankaya’dan kumandalı bu Hükümet, bunları gerçekle"tirebilir mi? Ka-
nımızca, Çankaya’dan kumandalı bu Hükümet, bunları gerçekle"tiremez.

1989’un bahar aylarında i"çiler çok sıkı"tı%ı için, çok sıkıntı içine dü"ürüldük-
leri için, “Bahar eylemleri” denen eylemleri gerçekle"tirdiler. Mecliste bütçe görü"ü-
lürken, çalı"ma ya"amıyla ilgili yasalar görü"ülürken, “Toplumu bu yasalara sı%dıra-
mayabilirsiniz” dedi%imizde, sözümüz dinlenmemi"ti. Nitekim, “Bahar eylemleri” 
denen dönemde, toplum, o yasalara sı%madı; kimi yalınayak, kimi sakal bırakarak, 
kimi yemek yemeyerek, kimileri toplu olarak karısını bo"ama davası açarak, sıkın-
tısını belirtmeye, çözüm yolları aramaya çalı"mı"lardı; bunda ba"arılı da oldular. 
Gerçi, Maliye Bakanı 1990 yılı bütçesini sunu"unda diyor ki, “Efendim, nisan ayın-
da birdenbire vergilerimiz arttı, çok vergi topladık. Bu nedenle, bunları, enflasyon 
kar"ısında sıkıntıya dü"en i"çi ve memurlara da%ıttık, onların sıkıntısını önledik.”

1990 yılında yüzde 42 dolayında enflasyon öngörülüyor. Enflasyon oranı yüz-
de kaç olur? Hiç ekonomist olmaya gerek yok; öngörülen enflasyon oranını hemen 
2 ile çarpacaksınız, yüzde 84 - asgari - enflasyon olacak; ama, memurlara yüzde 15 
zam reva görülüyor.

Unutmamak gerekir ki, 1990 yılının bahar ayları geliyor; yani, 1990 yılında da 
bahar ayları var. Bu Mecliste azınlıkta oldu%umuz için, haksız azınlıkta oldu%umuz 
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için, bu Mecliste haksız ço%unlukta oldu%unuz için, belki söylediklerimize kulak 
asmayabilirsiniz. Bu, üstten esen bir rüzgârdır, bu rüzgâr sizi sarsmayabilir; ama 
1990 yılının baharında dipten bir dalga gelebilir; durum gebedir.

ÜLKÜ GÜNEY (Gümü!hane) — Mesaj mı veriyorsun?
FEHM" I$IKLAR (Devamla) — Hayır, hayır, gerçe%i söylüyorum. Geçen sefer 

de söyledim, dinlemediniz; oldu. Ben "imdi diyorum ki, olabilir; olmaması için, siz 
"imdi önlem alın diyorum.

BA$KAN — Sayın I"ıklar, toparlayınız, lütfen. Rica ediyorum...
TEVF"K ERTÜRK (Ankara) — Gizli kararlar mı veriyorsunuz?
FEHM" I$IKLAR (Devamla) — Efendim, bizim gizli kararımız ne olur? Biz, 

aslında gere%inden fazla açı%ız. Gizli kararlar sizde, Çankaya’da konu"uluyor, bu-
rada dinliyoruz; orada karar veriliyor, burada uygulanıyor... Bizim gizli i"imiz yok, 
apaçık.

BA$KAN — Kar"ılıklı söz atmayı bırakalım efendim. Toparlamanızı rica edi-
yorum.

FEHM" I$IKLAR (Devamla) — Sayın Ba"kan, topluma huzur ve güven ge-
tirmeyecek bu Hükümet programı, sömürü ve baskıyı a%ırla"tıracak bu Hükümet 
programı, yoksullu%u ve sefaleti arttıracak, zengini daha zengin, yoksulu daha yok-
sul yapacak bu Hükümet programı, bu Meclisten oy almamalıdır, güvenoyu veril-
memelidir ve böylece yeni bir durum de%erlendirmesi yapma fırsatı Meclise veril-
melidir.

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkı!lar)
BA$KAN — Te"ekkür ederiz.
Sayın Mustafa Yılmaz; buyurun. (SHP sıralarından alkı!lar)
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; adına 

“47’nci Akbulut Hükümeti” denilen sözde Akbulut Hükümeti, aslında örtülü Özal 
Hükümeti, Çankaya Hükümeti olan bu Hükümetin Hükümet programı hakkında 
"ahsım adına konu"mak üzere söz almı" bulunuyorum. Yüce Meclisi saygılarımla 
selamlarım. (SHP sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, Hükümet programı okunurken dikkatimi çeken ve en çok 
üzerinde durdu%um nokta, Sayın Akbulut’un, “Bu Hükümet programının geçmi"te-
ki ANAP Hükümetlerinin programlarının aynısı ve paraleli oldu%unu” ifade etmesi 
oldu. Gerçekten, bu ifade büyük cesaretti, bunu hayretle izledim.

ANAP’ın geçmi"ine bir bakalım: 1983 yılında hükümet olan ANAP, Sayın 
Akbulut’un "u anda Yüce Meclise sundu%u aynı programla 1987 genel seçimlerin-
de yüzde 9’luk, yüzde 8’lik bir oy kaybıyla, yüzde 36’ya dü"mü"; 1987’de kurulan 
hükümetin programı, politikası ve seçim beyannamesi hiç de%i"memi" uygulama-
da aynısı devam etmi"ti. 1987 seçimlerinden, gelmi"iz 26 Mart yerel seçimlerine... 
Uygulanan bu ekonomik politikalar sonucu, ANAP’ın oyu, yüzde 21,75’e dü"mü"; 
halkımız, ANAP politikasını bir kere daha reddetmi", bunda biraz daha ısrarlı ol-
mu" ve ANAP’ın oyunu daha da dü"ürerek “Yönetimi bırak, çekil, erken seçime git” 
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sinyalini vermi"tir. Arkada"larımız buna da kulak asmadan, oyu yüzde 20’lere dü-
"en aynı partinin Genel Ba"kanını, halka inatla ve ısrarla, Cumhurba"kanı seçme 
yolunu tutmu"...

De%erli arkada"lar, ANAP, muhalefet partilerinin i"tirak ekmedi%i bir toplantı 
ile Cumhurba"kanını seçmi" ve halka ters dü"meye devam etmi"tir.

Eskilerden bir söz vardır; ba"bakanlara “ba"vekil” denirdi. O zamanki anlamı, 
galiba, Ba"bakana tam denk dü"üyordu. $imdiki Sayın Ba"bakanımız Akbulut da, 
vekil olmaya vekil; ama, “ba"vekil” mi, “ba"altı vekil” mi, “orta vekil” mi, bunu anla-
makta güçlük çekiyorum arkada"lar?

TEVF"K ERTÜRK (Ankara) — Çok ayıp de%il mi, yakı"ıyor mu? Devletin 
Ba"bakanı...

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ayıp de%il, ayıp de%il efendim. Bu benim 
"ahsi görü"üm... $ahsi görü"üm...

TEVF"K ERTÜRK (Ankara) — Orası senin "ahsi yerin de%il?
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Beni halk gönderdi, halk adına konu"uyo-

rum...
TEVF"K ERTÜRK (Ankara) — Hiç terbiyen yok. “Ortavekil” demek ne de-

mek? Böyle bir tabir var mı Anayasada?
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ben öyle anlıyorum. (ANAP sıralarından 

gürültüler)
TEVF"K ERTÜRK (Ankara) — Çok ayıp!
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bir saatte hükümet kurarsanız, bu dü"ün-

celer kafalara yerle"ir. Bir saatte hükümet kurulmaz. Cumhuriyet tarihinde, bir sa-
atte hükümet kurulmamı"tır. (Gürültüler)

BA$KAN — Bunu ibret olsun diye yapıyorum; yani söz kesilince ne oluyor, 
onu görün demek istiyorum...

TEVF"K ERTÜRK (Ankara) — Makamlara saygılı ol. Sen en terbiyeli insanla-
rı terbiyesiz yapıyorsun. Lanet olsun sana, terbiyesiz herif. (Gürültüler)

BA$KAN — Sayın Ertürk... Sayın Ertürk...
HASAN ZENG"N (Manisa) — Yürü, Özal’ın memuru!
BA$KAN — Devam edin efendim...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Akbulut, programı okurken, siyase-

tin seviyeli, ça%da", medeni, uzla"macı olmasından bahsetti. Cumhurba"kanı seçi-
minde Sayın Genel Ba"kanımızın, televizyonda ve di%er toplantılardaki konu"ma-
larında, Cumhurba"kanı seçiminde uzla"ma olmasını, söylemesine, defalarca bunu 
tekrar etmesine ra%men, sözümüze aldırı" etmeden, tek ba"ına Cumhurba"kanını 
seçen ANAP Grubu, uzla"macı politikadan bahsedemez, buna hakkı yok.

Ça%da" politikadan bahsediyorsunuz; her seçim kanununun görü"ülmesinde, 
ANAP’ın seçimi nasıl kazanaca%ını dü"ünerek çıkardı%ınız seçim yasalarıyla seçime 
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gitmeye çalı"ıyorsunuz, ondan sonra, ça%da", medeni politikadan bahsediyorsu-
nuz, “seviyeli politika” diyorsunuz; her Bakanlar Kurulunun te"ekkül edi"i sırasın-
da, ülkenin gelece%ini dü"ünerek de%il, parti içi meseleleri kurtarmak için, ulufe 
da%ıtır gibi bakanlık da%ıtarak politika yapıyorsunuz... Bunun mu adı “seviyeli po-
litika” arkada"lar?

AD"L KÜÇÜK (Konya) — Televizyonda çok fazla verilmeyecek. Mesaj verme-
ye gerek yok, sakin sakin konu".

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Dinleyin, dinleyin arkada"ım... Ben sizin 
arkada"larınızı, arkada"ları dinledim...

AD"L KÜÇÜK (Konya) — Dinlediniz, gördük...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — ANAP, sivil idareden bahsediyor; sivil 

idarede Anayasayı de%i"tirdi%ini iddia ediyor. $imdi, belki ben yanılmı" olabilirim, 
Sayın Akbulut burada olsaydı, programı okudu%u için, soracaktım. ANAP, Anaya-
sayı iki kere de%i"tirmek istemi", herhalde onu kastetmek istiyor, birisi yasakların 
kalkmasıyla ilgili. Buna sahip çıkması mümkün de%il. Yasakların kaldırılmasında, 
kararı halkımız vermi"tir, Türk toplumu vermi"tir. Anavatan Partili üyeler yasak-
ların kalkmaması için kapı kapı, köy köy, "ehir "ehir dola"arak, “oy verilmemesini” 
söylemi"lerdir. Bu Anayasa de%i"ikli%i, Türk Milletine, Türk halkına aittir. (SHP sı-
ralarından alkı!lar)

AD"L KÜÇÜK (Konya) — Halka gidi" kararını bu Meclis vermi"tir, ANAP’lılar 
vermi"tir.

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — !kincisi, yerel seçimlerde kendi çıkarınızı, 
yerel seçimleri erkene almada gördü%ünüzden, seçimin tarihini erkene almak için, 
Anayasanın 127’nci maddesindeki, “Mahalli idarelerin seçimleri, Anayasanın 67’nci 
maddesindeki esaslara göre be" yılda bir yapılır” ibaresini -yanlı" hatırlamıyorsam 
- de%i"tirmek için, yine kendi çıkarınız, partinizin çıkarı için teklif etmi"sinizdir. 
Bu konu da Meclisten geçmemi", halka gidilmi", halk tarafından reddedilmi"tir. 
Böylece, halk sizi ikinci kez reddetmi"tir.

Bunun dı"ında, sivil idare döneminde, yani ANAP’ın !ktidar oldu%u dönemde, 
Anayasanın hangi maddesini de%i"tirmek için çaba gösterdiniz? Bunu bize söyler 
misiniz de%erli arkada"larım?

Bırakınız Anayasayı de%i"tirmeyi... Yani, bunu her insan söylese, Sayın 
Akbulut’un söylemeye hakkı yoktur. Neden mi? Türk Milletinin huzurunda tele-
vizyonun naklen yayın yaptı%ı bir günde, bu kürsüde, "u makamda, "u koltukta 
Meclis Ba"kanı olarak otururken, Anayasayı kendisi çi%nemi"i ihlal etmi"tir. Nasıl 
mı? ANAP oylarıyla Cumhurba"kanı seçilen, Anayasamıza göre o saatte, o saniye-
de milletvekilli%i biten bir insana, Sayın Turgut Özal da - Meclis kararını bırakın, 
bir tarafa atın; çünkü Mecliste o zaman SHP ve DYP yoktu, ANAP Grubu vardı, 
ANAP’ın, kendi grubunun bile kararını almadan - burada konu"ma hakkı tanımı"-
tır. Bu, Anayasayı ihlal de%il de nedir arkada"lar?

HAYRETT"N ELMAS ("stanbul) — !çtüzük ihlali, Anayasa de%il.
M. NECAT ELDEM ("stanbul) — Teamül ba"latmı"tır.
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Akbulut, yine bu programda, “dar 
gelirlilere konut yapılaca%ım” söylüyor. Sorarım ona; bir metrekare in"aatın maliye-
tinin ne oldu%unu biliyor mu? Biliyorsa; 100 metrekarelik bir konut kaça mal olur? 
Fertlere, konut yapmaları için verilen kredinin miktarı nedir? Bunları bana söyle-
sin, ondan sonra “fakir fukarayı konut sahibi yaptık” diye övünmeye hakkı olsun.

Yine aynı programda, Sosyal Yardımla"ma Fonundan bahsederek, “Sosyal Yar-
dımla"ma Fonundan, "u kadar insana "u kadar yardım ettik, fayda sa%ladık” diyor-
lar. Sosyal Yardımla"ma Fonundan bazı insanlara yardım edildi%i do%ru; ama, bura-
da partizanlık yapılıyor, örnekleriyle, belgeleriyle ispat etmek durumundayım. Her 
ilde Sosyal Yardımla"ma Fonunun ba"ındaki insanlar baskı altında. ANAP’lı olan 
insanlara yardım yapılıyor, di%erleri - büyük ölçüde - bu yardımdan faydalanamıyor.

AL" TOPÇUO%LU (Kahramanmara!) — Yanlı", yanlı"...

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Yanlı"sa, geçmi"te bu konuda bir Meclis 
ara"tırması istemi"tik, yine bir Meclis ara"tırması isteyelim ve bunu ara"tıralım. 
Seçim dönemlerinde Sosyal Yardımla"ma Fonundan kaç ki"iye, kimlere ne kadar 
yardım edilmi", bu fon seçimden sonra nasıl çalı"tırılmı", beraber görelim, durum 
ortaya çıksın. Ben bunları kafadan atmıyorum. Bir örnek vereyim; Gaziantep-
O%uzeli’nin bir köyünden ANAP’lı bir delege...

BA$KAN — Sayın Yılmaz, siz konu"malarınızı, a"a%ıdan yapılan sata"malara 
göre yapmak mecburiyetinde de%ilsiniz. Vaktiniz daralıyor; benden zaman isteye-
ceksiniz, o zaman da bunların lüzumsuz kullanıldı%ına kani olacaksınız. Onun için, 
a"a%ıdan söz atmalara iltifat etmeyiniz ve devam ediniz.

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Te"ekkür ederim Sayın Ba"kanım.

O%uzeli’nin bir köyünden Sosyal Yardımla"ma Fonundan para almak için ge-
len bir ANAP delegesinin, ak"am evine geç kaldı%ı için bir kamyon koyunu çalındı. 
Yani, Sosyal Yardımla"ma Fonundan fakirlere mi yardım ediyorsunuz, ANAP’lılara 
mı yardım ediyorsunuz? Bunun örne%i elimde; yani, ne kadar fakir bir adama Sos-
yal Yardımla"ma Fonundan para yardımı yaptı%ınız ortada.

AD"L KÜÇÜK (Konya) — Kime "ikâyet ettin o zatı?

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Gelirsen onu sana anlatırım.

AD"L KÜÇÜK (Konya) — !stisnai muamele ile koca bir fonu karalama.

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Altı yılda nereden nereye gelindi%ini söy-
leyen Sayın Akbulut, Hükümet programını okurken, “otuz kırk yılda, cumhuriyet 
hükümetleri döneminde yapılamayan çok "eylerin, kendileri döneminde yapıldı%ı-
nı, kredi itibarının arttı%ını” söylüyor. Do%ru; bazı "eyler yapılmı"tır; ama, altı yılda 
Türkiye’nin bazı konulardaki durumlarının nereden nereye geldi%ine beraber bir 
göz atalım.

!ç borçlarımız 1983’te 1,6 trilyon iken, 1989’da 30 trilyona ula"mı".

Dı" borçlarımız 1983 yılında 18 milyar dolar iken, 1989 yılında 37,2 milyar do-
lar olmu". Sayın Ba"bakanın, 35 milyar dedi%i rakamın içinde askeri borçlanmalar 
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yok; onları da üzerine ilave etti%iniz zaman, bugünkü borcumuz, aldı%ımız verilere 
göre, 37,2 milyar dolardır.

Bir ekmek, ANAP iktidar oldu%unda 20 lira iken, bugün 350 lira olmu". Bir litre 
benzin 226 lira iken, bugün 1.066 lira olmu". Bir kilo et 650 lira iken, bugün 10 bin 
lirayı bulmu".

YAS"N BOZKURT (Kars) — Maa"lar ne olmu"?
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ona da gelece%im.
Enflasyon yüzde 30’dan yüzde 70’lere, yüzde 80’lere tırmanmı". Asgari Ücret, 

reel alım gücünden yüzde 12,5 de%er kaybetmi". Kamu kesiminde çalı"an i"çilerin 
reel alım gücünün kaybı, altı yıllık ANAP !ktidarı döneminde, yüzde 31,3 olmu".

De%erli arkada"lar, tüketici fiyatlarındaki artı" 1079, buna kar"ılık Sayın Akbu-
lut Hükümetinin açıkladı%ı programda, i"çilerin, memurların ücretlerindeki artı" 
yüzde 13,8; genel müdürlerin yüzde 19. Tüketici fiyatları ise memur maa"larını 13 
kere katlamı".

Benim elimdeki veriler, Devlet !statistik Enstitüsünden, Devlet Planlama Te"-
kilatından aldı%ım veriler; Akbulut’un söyledi%i de, "u rengi geçmi" sarı kitapta. Ya 
Devlet !statistik Enstitüsü, Devlet Planlama yanlı" yazıyor, ya Sayın Ba"bakan ya-
lan söylüyor; ikisinden biri; çünkü rakamlar farklı... (ANAP sıralarından gürültüler)

RA$"T DALDAL (Ni#de) — Sözünü geri al! Yakı"mıyor...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Her konuda övünen Akbulut Hükümeti-

nin...
AD"L KÜÇÜK (Konya) — Bu konuları bilerek mi konu"uyorsunuz?
RA$"T DALDAL (Ni#de) — Amma yalan söylüyorsun... Milletvekilisiniz...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Akbulut Hükümetinin, tarım konusunda 

övünmeye hiç hakkı yok. 1978’lerde bir kamyon mercimekle, bir traktör alan köylü, 
bugün bir kamyon mercime%i sattı%ı zaman, traktörün sadece 4 lasti%ini alamaya-
cak duruma gelmi"tir.

AD"L KÜÇÜK (Konya) — 1978’lerde siz o mercime%i yeti"tiremiyordunuz. 
Mercimek ekmeyen köy kalmadı. Bu laflar bo".

Sen mercimek sattın mı?
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet, mercimek satan benim, ya"ayan be-

nim.
10 kilogram arpa ile 5 litre mazot alan köylü, bugün aynı miktar arpa ile 3 

litre mazot alır hale gelmi"tir. Altı senelik ANAP iktidarı döneminde 10 kilogram 
bu%dayla 7 litre mazot alan köylü, "imdi aynı miktar bu%dayla 4,5 litre mazot alır 
hale gelmi"tir.

A. CENG"Z DA%YAR (Antalya) — O zaman mazotun sözü bile yoktu.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Köylere elektrik, su, telefon hizmetlerinin 

götürüldü%ünü söylüyorsunuz. Do%ru, bir kısmı do%ru... Verilenler var ama seçim-
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lerde yeni bir gelenek, yeni bir üslup getirdiniz: Köylüye gidiyorsunuz, “Sana elekt-
rik verece%im, ama seçimden sonra, önce oy, sonra elektrik” diyorsunuz.

AD"L KÜÇÜK (Konya) — Elektrik verilmeyen köy kalmadı. O laflar bo".
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ben ya"adım, evet...
BA$KAN — Sayın Küçük, lütfen... Sayın Küçük, biraz arka sıralara gitmenizi 

rica ediyorum.
AD"L KÜÇÜK (Konya) — Sayın Ba"kan, konuları saptırarak konu"uyor. Bu 

kadar olmaz ki...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — De%erli arkada"lar, su konusunu görü"-

meye gidiyorsunuz, yine aynı "ekilde, “önce oy, sonra su” diyorsunuz. Telefon için 
de aynı "ekilde vaatte bulunuyorsunuz.

Hükümet programında, yeni il ve ilçeler yaptı%ınızı ve daha da yapaca%ınızı id-
dia ediyorsunuz. O konuda da aynı politikayı uyguladınız; ama ters tepti, o ayrı bir 
konu. Gittiniz, “ver oyu, al valiyi; ver oyu, al kaymakamı; ver oyu, al nahiye müdü-
rünü; ver oyu, al belediye ba"kanını” dediniz. Yalan mı? Basına söylendi, her tarafta 
söylendi; “önce oy, sonra vilayet, sonra valilik” denildi; artık, vatanda"ımız bunlara 
inanmıyor. !l yaptı%ınız yerlerde bile büyük ölçüde seçim kaybettiniz...

RA$"T DALDAL (Ni#de) — Vilayetler yapıldı mı, yapılmadı mı?
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Yapıldı. Yapıldı, ama artık yatsı vakti oldu-

%u için, vatanda" size inanmıyor, il yapsanız da oy vermiyor; nitekim vermediler de.
AD"L KÜÇÜK (Konya) — Demek ki, partizanlık yapılmamı".
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Döviz politikasıyla ilgili açıklamalarınız 

var. Yanlı" okumadımsa Hükümet programında, “Mevduatın yüzde 90’ının orta di-
re%e ait oldu%unu” söylüyorsunuz. Bankalardaki döviz hesaplarından bahsediyor-
sunuz; “döviz hesabı açmak serbest, almak-vermek serbest” diyorsunuz. Hangi orta 
direk bu mevduatı biriktirmi"? Hastasına ilaç alamayan insanlarımız mı? Hastasını 
çıkarmak için, maddi imkânı olmadı%ından, hastane penceresinden hastasını kaçır-
mak durumunda kalan vatanda" mı biriktirmi"? Yuvasına ekmek getiremedi%i için, 
yavrusunu satılı%a çıkaran - gazetelerde boy boy resimlerini gördü%ümüz - vatan-
da" mı bu mevduatı biriktirmi"?!

A. CENG"Z DA%YAR (Antalya) — O, insan de%il, hayvandır.
FAH"R SABUN"$ (Bursa) — Sen gazete de okumasan hiçbir "ey bilmeyecek-

sin.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Asgari ücretle çalı"an i"çi mi, taban fiya-

tı ile ürününün de%erini alamayan köylü mü biriktirmi" bu mevduatları? Ailesini 
geçindiremeyen, geçinememekten peri"an olan emekli mi, dul mu? Hangisi? Bak-
kal ve kasaba borcundan dolayı evinin yolunu de%i"tirmek mecburiyetinde kalan 
vatanda" mı biriktirmi" bu mevduatı? Merak ediyorum. Bu vatanda"ı anlamakta 
güçlük çekiyorum arkada"lar.

BA$KAN — Sayın Yılmaz, süreniz dolmu"tur; toparlayınız.
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AD"L KÜÇÜK (Konya) — Vatanda"a yabancı oldu%un belli.
HAYRETT"N ELMAS ("stanbul) — Vatanda"ı tanımadan gelmi"sin.
BA$KAN — Toparlayınız efendim, rica ediyorum...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — De%erli arkada"lar, bu programın gerçek-

ten olumlu, oy verilecek bir yanını, ba"tan a"a%ı okudum, göremedim. Yalnız ben 
de%il, biraz önce konu"an ANAP sözcüsü arkada"ımız da herhalde bu programı hiç 
be%enmemi", ho"una gitmemi" ki, program hakkında tek bir kelime etmedi, tek bir 
kelime konu"madı. Konu"masının ba"ından sonuna kadar izledim, "u programdan 
bir kelime konu"acak mı diye merak ettim; CHP’den aldı, geldi SHP’ye, gitti DYP’ye; 
ba"ka bir "ey konu"madı. Demek ki, bu programın, o arkada"ımız için de, bir de%eri 
yokmu", bu bakımdan tek kelime etmedi.

YAS"N BOZKURT (Kars) — De%erini biz çok iyi biliyoruz.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — De%erli arkada"larım, bu programa bu ha-

liyle, ki"isel olarak oy vermem mümkün de%il. (ANAP sıralarından “Sen bilirsin” ses-
leri, gürültüler) Verirsem, halka kar"ı suç i"lemi" olurum. Beni seçen, beni gönderen 
insanlara kar"ı suç i"lemi" olurum. Türk halkının, Türk toplumunun emir ve gö-
rü"leri do%rultusunda hareket ederek, bu Hükümet programına oy vermeyece%imi 
bildirir, Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (SHP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Hükümet programı üzerindeki müzakereler tamamlanmı"tır.
Güvenoylamasının, Anayasanın 110 ve !çtüzü%ün 105’inci maddeleri gere%in-

ce, görü"melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerekmektedir. 
Buna göre, güvenoylaması 15 Kasım 1989 Çar"amba günü saat 15.00’te yapılacak-
tır.

8 !ldeki Ola%anüstü Halin 4 Ay Süreyle Uzatılmasına Dair Ba"bakanlık Tezke-
resi üzerindeki görü"meleri yapmak için, 14 Kasım 1989 Salı günü saat 15.00’te 
toplanmak üzere, birle"imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 18.07
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 18 Cilt 34 Birle!im 34

Sayfa 5-6,11-16
15.11.1989 Çar!amba

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Ba!kanvekili Abdulhalim Aras
KÂT!P ÜYELER: Kadir Demir (Konya)

Ertu"rul Özdemir (Ordu)
Açılma Saati: 15.00

Güvenoylaması

BA$KAN — Gündemimize göre, Ba"bakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından 
kurulan Bakanlar Kurulu hakkında, Anayasanın 110 ve !çtüzü%ün 105’inci madde-
leri gere%ince güven oylaması yapılacaktır.

Güven oylamasının açık oy "eklinde yapılması, !çtüzü%ümüzün 105’inci mad-
desi gere%idir. !çtüzü%ün 115’inci maddesine göre, açık oylama "ekline Genel Kurul 
karar verecektir.

Güven oylamasının, adı okunan sayın milletvekilinin aya%a kalkarak, yüksek 
sesle, “Kabul”, “Ret” veya “Çekimser” "eklinde oyunu bildirmesi suretiyle yapılma-
sını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi"tir.

Oylamaya geçiyoruz.

(Oylamaya ba"landı)

Hasan Zengin?

HASAN ZENG"N (Manisa) — Sayın Ba"kan, 450 kere ret. (SHP sıralarından 
“Bravo” sesleri)

BA$KAN — 1’incisi kabul; 450’ncisine kadar da bizden ret.

HASAN ZENG"N (Manisa) — Sayın Ba"kan, reddediyorum... Hükümet sıfır-
dır...

KÂZIM ÇA%LAYAN (Kır!ehir) — Bu hakkı nereden alıyorsun? “Sıfır” deme 
yetkisini nereden alıyorsun sen?

HASAN ZENG"N (Manisa) — Evet, yetkim var...

BA$KAN — Sayın Zengin, lütfen efendim... (Oylamaya devam edildi)

BA$KAN — Oylamada bulunmayan sayın üye var mı? Yok.

Oylama i"lemi tamamlanmı"tır. (Oyların ayırımı yapıldı)
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BA$KAN — Güven oylamasının sonucunu arz ediyorum: Oylamaya 373 mil-
letvekili katılmı", 278 kabul, 95 ret oyu kullanılmı"tır. (ANAP sıralarından “Bravo” 
sesleri, ayakta alkı!lar)

Bu sonuca göre Ba"bakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından kurulan Bakan-
lar Kuruluna, Meclisimizce, güvenoyu verilmi"tir. Kendilerini kutlar, milletimiz ve 
memleketimiz için hayırlı olması temennisiyle, ba"arılar dilerim.

Ba#bakan Yıldırım Akbulut’un, yeni kurulan Bakanlar Kurulunun güve-
noyu alması dolayısıyla yaptı$ı te#ekkür konu#ması

BA$KAN — Sayın Ba"bakan te"ekkür için söz istemi"lerdir.
Buyurun Sayın Ba"bakan. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar)
BA$BAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Ba"kan, Yüce Mec-

lisin de%erli üyeleri; kurmu" oldu%umuz 47’nci Cumhuriyet Hükümeti, Yüce Mecli-
sin oylarıyla, güven almı"tır. Hepinize te"ekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, programımızda belirtmi" oldu%umuz bazı hedefler var. 
Bunlardan en önemlisi olarak gördü%ümüz; vatanda"ımızın refah ve mutlulu%u, 
toplumun barı"ı, insanımızın huzur ve güveni için belirtmi" oldu%umuz hedefle-
re, mutlaka, öncelikle varmayı planlıyoruz ve böylece, inanıyorum ki, ülkemiz en 
iyi bir biçimde demokrasiyi ya"ayacak ve demokrasinin tüm kurallarına hayatiyet 
kazandıracaktır.

Hepinize te"ekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum efendim. (ANAP sı-
ralarından ayakta alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederiz Sayın Ba"bakan.
Alınan karar gere%ince, 280 Sıra Sayılı Noterlik Kanunu Tasarısı ile gündem-

deki konuları sırasıyla görü"mek için, 16 Kasım 1989 Per"embe günü saat 15.00’te 
toplanmak üzere, birle"imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.52
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Ba!bakan Yıldırım Akbulut tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Hakkın-
da Güven Oylamasına Verilen Oyların Sonucu

(Güven Oyu almı!tır)

Üye Sayısı:  450

Oy Verenler:  373

Kabul Edenler:  278

Reddedenler:  95

Çekimserler:  —

Geçersiz Oylar:  —

Oya Katılmayanlar: 73

Açık Üyelikler:  4

(Kabul Edenler)
ADANA
Ahmet Akgün Albayrak, Ledin Barlas, Mehmet Ali Bilici, Yılmaz Hocao%lu, 
Ersin Koçak, !brahim Öztürk, Mehmet Perçin

ADIYAMAN
Arif A%ao%lu, Zeynel Aslan, Mehmet Deliceo%lu, Abdurrahman Karaman

AFYON
Metin Balıbey, Mustafa Kızılo%lu, Hamdi Özsoy, Nihat Türker

A%RI
Hasan Fecri Alpaslan, Cezmi Fırat, Ya"ar Eryılmaz, Mehmet Ya"ar

AMASYA
!smet Özarslan, Hasan Adnan Tutkun

ANKARA
Muzaffer Atılgan, Onural $eref Bozkurt, Kâmil Tu%rul Co"kuno%lu, Mehmet 
Çevik, Rifat Diker, Hüseyin Barlas Do%u, Tevfik Ertürk, Göksel Kalaycıo%lu, 
Hazım Kutay, Alpaslan Pehlivanlı, Mehmet Sezai Pekuslu, Mehmet Sa%dıç, 
Halil $ıvgın, Mustafa Rü"tü Ta"ar, Ercan Vuralhan, Zeki Yavuztürk

ANTALYA
Hasan Çakır, Abdullah Cengiz Da%yar, Cengiz Tuncer

ARTV"N
Bahattin Çalo%lu

AYDIN
Cengiz Altınakaya, Mustafa Bozkurt, Ömer Okan Ça%lar, Mehmet Özalp, 
Mehmet Yüzügüler
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BALIKES"R
Ali Sami Akka", Kudret Bölüko%lu, !smail Dayı, Fenni !slimyeli, Necat 
Tunçsiper, Ahmet Edip U%ur

B"LEC"K
Mehmet Seven

B"NGÖL
Mehmet Ali Do%u"lu

B"TL"S
Kâmran !nan, Muhyettin Mutlu, Faik Tarımcıo%lu

BOLU
Nevzat Durukan, Seçkin Fırat, Ahmet $amil Kazoko%lu, Kâzım Oksay

BURDUR
Fethi Çelikba", Sait Ekinci, !brahim Özel

BURSA
A. Kurtcebe Alptemoçin, !lhan A"kın, Mehmet Gedik, Hüsamettin Örüç, 
Fahir Sabuni", Mustafa Ertu%rul Ünlü

ÇANAKKALE
Mustafa Cumhur Ersümer, !lker Genlik, Mümin Kahraman, Ayhan Uysal

ÇANKIRI
Ali Çiftçi, Ali Necmettin $eyho%lu, !lker Tuncay

ÇORUM
Ünal Akkaya, Nevzat Aksu, Mustafa Namlı

DEN"ZL"
Muzaffer Ana, Ayçan Çakıro%ulları, !smail $engün

D"YARBAKIR
Abdulkadir Aksu, Nurettin Dilek

ED"RNE
$ener !"leten, !smail Ü%dül

ELAZI%
Hüseyin Cahit Aral, Nizamettin Özdo%an

ERZ"NCAN
Yıldırım Akbulut, Metin Yaman

ERZURUM
Sabahattin Aras, Togay Gemalmaz, Mehmet Kahraman, Nihat Kitapçı, Rıza 
$im"ek, Mustafa Rıfkı Yaylalı

ESK"$EH"R
Mustafa Balcılar, !smet Oktay, Erol Zeytino%lu
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GAZ"ANTEP
Mehmet Akdemir, Mustafa Hikmet Çelebi, Ahmet Günebakan, Hasan Celâl 
Güzel, Hasan Tanrıöver, Ünal Ya"ar

G"RESUN
Burhan Kara, Mehmet Ali Karadeniz, Yavuz Köymen

GÜMÜ$HANE
Ülkü Gökalp Güney, Muhittin Karaman, Mahmut Oltan Sungurlu

HAKKÂR"
Naim Geylani

HATAY
Mehmet Vehbi Dinçerler, Kâmran Karaman, Mehmet Pürdelo%lu

"ÇEL
Hikmet Biçentürk, Ali Bozer, Ali Er, Ali Rıza Yılmaz, Rü"tü Kâzım Yücelen

"STANBUL
Behiç Sadi Abbaso%lu, Bülent Akarcalı, Cevdet Akçalı, Avni Akyol, Abdülbaki 
Albayrak, Ya"ar Albayrak, !mren Aykut, Orhan Demirta", Mehmet Necat 
Eldem, Hayrettin Elmas, Halil Orhan Ergüder, !smail Safa Giray, Nuri Gökalp, 
Temel Gündo%du, Talat !çöz, Ömer Ferruh !lter, Adnan Kahveci, Altan Kavak, 
Mehmet Cavit Kavak, Recep Ercüment Konukman, Leyla Yeniay Köseo%lu, 
!brahim Özdemir, Mustafa Hilmi özen, Güne" Taner, Ali Tanrıyar, Sudi Türel, 
Re"it Ülker, Adnan Yıldız, Namık Kemal Zeybek

"ZM"R
I"ın Çelebi, H. Hüsnü Do%an, !smet Kaya Erdem, Burhan Cahit Gündüz, 
Kemal Karhan, I"ılay Saygın, Ramiz Sevinç

KAHRAMANMARA$
Adil Erdem Bayazıt, Mehmet Onur, Ülkü Söylemezo%lu, Ali Topçuo%lu

KARS
!lhan Aküzüm, Sabri Aras, Yasin Bozkurt, Kerem Güne"

KASTAMONU
Sadettin A%acık, Murat Ba"esgio%lu, Hüseyin Sabri Keskin

KAYSER"
M. !rfan Ba"yazıcıo%lu, Recep Orhan, Ergun Nuh, Mehmet Ka"ıkçı, Seyit Halil 
Özsoy, Mustafa $ahin, Abdulmecit Ya%an, Mehmet Yazar

KIRKLAREL"
Cemal Özbilen

KIR$EH"R
Kâzım Ça%layan, $evki Gö%üsger, Gökhan Mara"

KOCAEL"
Bülent Atasayan
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KONYA
Abdurrahman Bozkır, Kadir Demir, Mustafa Dinek, Ziya Ercan, Mehmet 
Keçeciler, Haydar Koyuncu, Adil Küçük, Ali Talip Özdemir, Ali Pınarba"ı, 
Saffet Sert, Mehmet $im"ek, Abdullah Tenekeci
KÜTAHYA
Mustafa U%ur Ener, Mehmet Rauf Ertekin, Mustafa Kalemli
MALATYA
Mehmet Bülent Çaparo%lu, Galip Demirel, Metin Emiro%lu, Yusuf Bozkurt 
Özal, Talat Zengin
MAN"SA
Ekrem Pakdemirli, Gürbüz $akranlı, Münir F. Yazıcı, Mehmet Yeni"ehirlio%lu
MARD"N
Be"ir Çelebio%lu, Abdülvahap Dizdaro%lu, Nurettin Yılmaz
MU%LA
Ahmet Altınta", Süleyman $ükrü Zeybek
MU$
Alaattin Fırat, Mehdin I"ık, Mehmet Emin Seydagil
NEV$EH"R
Ali Babao%lu
N"%DE
Ra"it Daldal, Haydar Özalp, Birsel Sönmez
ORDU
Bahri Kibar, Ertu%rul Özdemir, Nabi Poyraz, Yılmaz Sanio%lu, !hsan Nuri 
Topkaya, Gürbüz Yılmaz, $ükrü Yürür
R"ZE
Mustafa Naziko%lu, Mustafa Parlak, $adan Tuzcu, Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Yalçın Koçak, Mümtaz Özkök, Ayhan Reyhan Sakallıo%lu, Ersin Tarano%lu
SAMSUN
Mehmet Akarca, Kemal Akkaya, Mehmet Aydın
S""RT
Kemal Birlik, Zeki Çeliker, Kudbettin Hamidi
S"NOP
Hilmi Biçer
S"VAS
Yılmaz Altu%, Ömer Günbulut, Mahmut Karabulut, Kaya Opan, $akir $eker, 
Mehmet Mükerrem Ta"cıo%lu
$ANLIURFA
Necati Akıncı, Murat Batur, Mustafa Demir, Osman Do%an, Eyüp Cenap 
Gülpınar, Bahri Karakeçili, Aziz Bülent Öncel
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TEK"RDA%
Ali Rıfkı Atasever, Ahmet Karaevli

TOKAT
Metin Gürdere, Talat Sargın, Mehmet Zeki Uzun, Erkan Yüksel

TRABZON
Avni Akkan, Eyüp A"ık, !brahim Cebi, Necmettin Karaduman, Hayrettin 
Kurbetli, Fahrettin Kurt

U$AK
Ahmet Avcı, Mümtaz Güler, Mehmet Topaç

VAN
Hüseyin Aydın Arvasi, !hsan Bedirhano%lu, Re"it Çelik, Muslih Görenta", 
Selahattin Mumcuo%lu

YOZGAT
Cemil Çiçek, Seyit Ahmet Dalkıran, Ali $akir Ergin, Lutfullah Kayalar, 
Mahmut Orhon

ZONGULDAK
Pertev A"çıo%lu, Ömer Faruk Macun

(Reddedenler)
ADANA
Mehmet Can, Cüneyt Canver, Abdullah Sedat Do%an, Mahmut Keçeli

AMASYA
Mehmet Tahir Köse

ANKARA
Erol A%agil, Kâmil Ate"o%ulları, Be"er Baydar, Ömer Çiftçi, E"ref Erdem, 
Tevfik Koçak, Arif Sa%, !brahim Tez, Rıza Yılmaz, Ya"ar Yılmaz

ANTALYA
Deniz Baykal

ARTV"N
Ayhan Arifa%ao%lu

AYDIN
Hilmi Ziya Postacı

BALIKES"R
!. Önder Kırlı

B"LEC"K
Tayfur Ün

B"NGÖL
!lhami Binici
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BURSA
Fehmi I"ıklar
ÇORUM
Rıza Ilıman, Cemal $ahin
DEN"ZL"
Adnan Keskin, Hüdai Oral
D"YARBAKIR
Fuat Atalay, Hikmet Çetin, Mehmet Kahraman, Salih Sümer
ED"RNE
Mehmet Fuat Erçetin, Erdal Kalkan
ERZ"NCAN
Mustafa Kul
ESK"$EH"R
M. Cevdet Selvi, Zeki Ünal
GAZ"ANTEP
Abdulkadir Ate", Mustafa Yılmaz
G"RESUN
Mustafa Çakır, Rü"tü Kurt
HAKKÂR"
Cumhur Keskin
HATAY
Mehmet Dönen, Mustafa Kemal Duduo%lu, Türban Hirfano%lu, Öner Miski, 
Ali Uyar
"ÇEL
Etem Cankurtaran, Ekin Dikmen, Durmu" Fikri Sa%lar, M. !stemihan Talay
"STANBUL
Abdullah Ba"türk, !smail Cem, Ali Haydar Erdo%an, M. Ali Eren, Hasan Fehmi 
Güne", Aytekin Kotil, Mehmet Mo%ultay, Hüsnü Okçuo%lu, !smail Hakkı 
Önal, Mustafa Timisi, Ali Topuz
"ZM"R
Veli Aksoy, Türkân Akyol, K. Kemal Anadol, M. Turan Bayazıt, Halil 
Çulhao%lu, Ahmet Ersin, Erol Güngör, Erdal !nönü, Birgen Kele", Neccar 
Türkcan
KAHRAMANMARA$
Ali $ahin
KARS
Mahmut Alınak, Vedat Altun
KIRKLAREL"
Gürcan Ersin, !rfan Gürpınar
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KOCAEL"
Erol Köse, Onur Kumbaracıba"ı, A. Rıza Sirmen, Ömer Türkçakal
MAN"SA
M. Erdo%an Yetenç, Hasan Zengin
MARD"N
Mehmet Adnan Ekmen, Ahmet Türk
MU%LA
Tufan Do%u, Musa Gökbel
NEV$EH"R
Cemal Seymen
S"NOP
Özer Gürbüz
S"VAS
Ekrem Kangal
TEK"RDA%
Güne" Gürseler, Enis Tütüncü
TOKAT
Kâzım Özev, Kenan Süzer
TUNCEL"
Kamer Genç, Orhan Veli Yıldırım

(Oya Katılmayanlar)
ADANA
M. Halit Da%lı, Selahattin Kılıç, Orhan $enda%
AFYON
Baki Durmaz, Abdullah Ulutürk
ANTALYA
Adil Aydın, Zekeriya Bahçeci, !brahim Demir, Hasan Namal
ARTV"N
Hasan Ekici
AYDIN
Nabi Sabuncu
BALIKES"R
Mustafa Çorapçıo%lu
B"NGÖL
Haydar Baylaz
BOLU
Turgut Ya"ar Gülez
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BURSA
Abdulkadir Cenkçiler, Cavit Ça%lar, Beytullah Mehmet Gazio%lu, !smet Tavgaç
DEN"ZL"
Esat Yıldırım Avcı (B"k. V.)
D"YARBAKIR
Ferit Bora
ELAZI%
Ahmet Küçükel, Ali Rıza Septio%lu, Mehmet Tahir $a"maz
ERZURUM
!smail Köse
HATAY
M. Murat Sökmeno%lu
"SPARTA
Süleyman Demirel, Abdullah Aykon Do%an, Ertekin Durutürk, !brahim 
Gürdal
"STANBUL
Bedrettin Do%ancan Akyürek, Yüksel Çengel, Mustafa Sarıgül, Yusuf Kenan 
Sönmez
"ZM"R
Akın Gönen
Fuat Kılcı
KAHRAMANMARA$
Atilla !mamo%lu, Ahmet Uncu
KASTAMONU
Nurhan Tekinel
KAYSER"
Ahmet Servet Hacıpa"ao%lu
KOCAEL"
Abdulhalim Aras (B"k. V.)
KONYA
Ömer $eker, Vefa Tanır
KÜTAHYA
H. Cavit Erdemir, Mehmet Korkmaz
MALATYA
!brahim Aksoy
MAN"SA
Ümit Canuyar, Sümer Oral, Önol $akar
MARD"N
Süleyman Çelebi
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MU%LA
Latif Sakıcı
MU$
Erkan Kemalo%lu
NEV$EH"R
Esat Kıratlıo%lu
N"%DE
Do%an Baran, Mahmut Öztürk
SAKARYA
Mehmet Gölhan, Ahmet Neidim
SAMSUN
!lyas Akta", Cemal Ali"an, !rfan Demiralp, Ali Eser, Nafiz Kurt (!.A.), Hüseyin 
Özalp
S""RT
!dris Arıkan
S"NOP
Ya"ar Topçu
TRABZON
Mehmet Çakıro%lu
ZONGULDAK
$inasi Altıner, Veysel Atasoy, Ömer Barutçu, Tevfik Ertüzün, Güne" 
Mütfüo%lu, Mustafa Tınaz Titiz, Koksal Toptan

(Açık Üyelikler)
Çorum: 1
Diyarbakır: 1
!stanbul: 1
Siirt: 1
Toplam 4





I. Yılmaz Hükümeti
23.06.1991-20.11.1991
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Bakanlar Kurulu

Ba!bakan
Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı ve Ba!bakan Yardımcısı
Ekrem PAKDEM!RL! (Manisa) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
Fahrettin KURT (Trabzon) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
Mustafa Rü"tü TA$AR (Ankara) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
!mren AYKUT (!stanbul) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
Mehmet Vehbi D!NÇERLER (Hatay) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
Kamran !NAN (Bitlis) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
!lhan AKÜZÜM (Kars) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
Cengiz TUNCER (Antalya) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
Sabahattin ARAS (Erzurum) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
Ersin KOÇAK (Adana) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
Mehmet ÇEV!K (Ankara) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
Eyyüp Cenap GÜLPINAR ($anlıurfa) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
Birsel SÖNMEZ (Ni%de) 23.06.1991-20.11.1991

Devlet Bakanı
Ali Talip ÖZDEM!R (Konya) 23.06.1991-22.08.1991
Ahmet Akgün ALBAYRAK (Adana) 25.08.1991-20.11.1991

Adalet Bakanı
$akir $EKER (Sivas) 23.06.1991-29.08.1991
Suat B!LGE (TBMM dı"ından) 29.08.1991-20.11.1991

Milli Savunma Bakanı
Hüseyin Barlas DO#U (Ankara) 23.06.1991-20.11.1991
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"çi!leri Bakanı
Mustafa KALEML! (Kütahya) 23.06.1991-26.08.1991
Sabahattin ÇAKMAKO#LU (TBMM dı"ından) 29.08.1991-20.11.1991
Dı!i!leri Bakanı
!smail Safa G!RAY (!stanbul) 23.06.1991-20.11.1991
Maliye ve Gümrük Bakanı
Adnan KAHVEC! (!stanbul) 23.06.1991-20.11.1991
Milli E#itim Bakanı
Avni AKYOL (!stanbul) 23.06.1991-20.11.1991
Bayındırlık ve "skân Bakanı
Hüsamettin ÖRÜÇ (Bursa) 23.06.1991-20.11.1991
Sa#lık Bakanı
Ya"ar ERYILMAZ (A%rı) 23.06.1991-20.11.1991
Ula!tırma Bakanı
!brahim ÖZDEM!R (!stanbul) 23.06.1991-29.08.1991
Sabahattin YALINPALA (TBMM dı"ından) 29.08.1991-20.11.1991
Tarım Orman ve Köyi!leri Bakanı
!lker TUNCAY (Çankırı) 23.06.1991-09.08.1991
Tarım ve Köyi!leri Bakanı
!lker TUNCAY (Çankırı) 11.08.1991-20.11.1991
Orman Bakanı
Mustafa KALEML! (Kütahya) 26.08.1991-20.11.1991
Çevre Bakanı
Ali Talip ÖZDEM!R (Konya) 22.08.1991-20.11.1991
Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Metin EM!RO#LU (Malatya) 23.06.1991-20.11.1991
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Rü"tü Kazım YÜCELEN (!çel) 23.06.1991-20.11.1991
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Muzaffer ARICI (Denizli) 23.06.1991-20.11.1991
Kültür Bakanı
Gökhan MARA$ (Kır"ehir) 23.06.1991-20.11.1991
Turizm Bakanı
Bülent AKARCALI (!stanbul) 23.06.1991-20.11.1991
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 18 Cilt 61 Birle!im 129 (Ola#anüstü)

Sayfa 565-585
30.06.1991 Pazar

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: #smet Kaya Erdem

KÂT!P ÜYELER: Mustafa Ertu"rul Ünlü (Bursa)
Ertu"rul Özdemir (Ordu)

Açılma Saati: 15.00

BA$KAN — Sayın milletvekilleri, Ba"bakan Mesut Yılmaz tarafından kuru-
lan Bakanlar Kurulu Programının okunması, görü"ülmesi ve güvenoylaması için, 
Anayasanın 109, 110 ve 93’üncü, !çtüzü%ün 104, 105 ve 7’nci maddelerine uygun 
olarak, Ba"kanlı%ımızca yapılan ça%rı üzerine ola%anüstü toplanan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 129’uncu Birle"imini açıyorum.

Toplantı yetersayımız vardır; gündeme geçiyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Ba#bakan A. Mesut Yılmaz tarafından 

kurulan Bakanlar Kurulu Programının okunması, görü#ülmesi ve güvenoy-
laması için 30 Haziran 1991 Pazar günü saat 15.00’te ola$anüstü toplantıya 
ça$rıldı$ına ili#kin Ba#kanlık yazısı (3/1701)

BA$KAN — Gündemimizin, “Ba"kanlı%ın Genel Kurula Sunu"ları” kısmında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba"kanlı%ının ola%anüstü toplantı ça%rısı ile Cumhur-
ba"kanlı%ı tezkereleri vardır; bunları sırayla okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba!kanlı#ından bildirilmi!tir:
Ba"bakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının 

okunması, görü"ülmesi ve güvenoylaması için, Anayasanın 109, 110 ve 93’üncü; 
!çtüzü%ün 104, 105 ve 7’nci maddeleri gere%ince Türkiye Büyük Millet Meclisini 30 
Haziran 1991 Pazar günü saat 15.00’te toplantıya ça%ırıyorum.

Sayın milletvekillerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bu ça%rının valiler ta-
rafından illeri çevresindeki Sayın milletvekillerine duyurulması rica olunur.

". Kaya Erdem
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba!kanı

BA$KAN — Bilgilerinize sunulmu"tur.
2. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulutun Ba"bakanlık görevinden isti-

fasının kabulüne; yeni Ba"bakan atanıncaya ve Bakanlar Kurulu te"kil olununcaya 
kadar mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devamına ili"kin Cumhurba"kanlı%ı tez-
keresi (3/1703)
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BA$KAN — $imdi de, Cumhurba"kanlı%ı tezkerelerini okutaca%ım. Evvela, 
Ba"bakan Yıldırım Akbulut’un Ba"bakanlık görevinden istifa etti%ine dair Cumhur-
ba"kanlı%ı tezkeresini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba!kanlı#ına
Ba"bakan Erzincan Milletvekili Sayın Yıldırım Akbulut Ba"bakanlık görevin-

den istifa etmi" ve istifası kabul olunmu"tur.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109’uncu maddesi gere%ince, yeni Ba"ba-

kan atanıncaya ve Bakanlar Kurulu te"kil olununcaya kadar, mevcut Bakanlar Ku-
rulunun göreve devamının rica edildi%ini bilgilerinize sunarım.

Turgut Özal
Cumhurba!kanı

BA$KAN — Bilgilerinize sunulmu"tur.
Bakanlar Kurulunun yeniden te#kili için Rize Milletvekili ve Anavatan 

Partisi Genel Ba#kanı A. Mesut Yılmaz’ın görevlendirildi$ine ili#kin Cumhur-
ba#kanlı$ı tezkeresi (3/1705)

BA$KAN — Rize Milletvekili ve Anavatan Partisi Genel Ba"kanı Mesut 
Yılmaz’ın, Bakanlar Kurulunun yeniden te"kili için görevlendirildi%ine dair Cum-
hurba"kanlı%ı tezkeresini okutuyorum:

17 Haziran 1991

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba!kanlı#ına
"lgi: 16 Haziran 1991 gün ve Kan. Kar.: 39.08.1.91.318 sayılı yazımız, !lgi yazı 

ile istifası bildirilmi" olan Bakanlar Kurulunun yeniden te"kili için Türkiye Cum-
huriyeti Anayasasının 109’uncu maddesi uyarınca, Rize Milletvekili ve Anavatan 
Partisi Genel Ba"kanı A. Mesut Yılmaz’ı görevlendirdim.

Seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin 
ayrıca gönderilece%ini bilgilerinize sunarım.

Turgut Özal
Cumhurba!kanı

BA$KAN — Bilgilerinize sunulmu"tur.
Ba#bakan A. Mesut Yılmaz tarafından te#kil olunan Bakanlar Kuruluna 

seçilen üyelerin atandıklarına ili#kin Cumhurba#kanlı$ı tezkeresi (3/1706)
BA$KAN — Ba"bakan Mesut Yılmaz tarafından kurulan yeni Bakanlar Ku-

rulunun atandı%ına dair Cumhurba"kanlı%ı tezkeresi ile Bakanlar Kurulu listesini 
okutuyorum:

23 Haziran 1991
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba!kanlı#ına
"lgi: 17 Haziran 1991 tarihli ve Kan. Kar. 39-08-2-91-319 sayılı yazımız.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109’uncu maddesi uyarınca te"kil edilen 

Bakanlar Kuruluna, ili"ik listede gösterilen zevatın atanmı" oldu%unu bilgilerinize 
sunarım.

Turgut Özal
Cumhurba!kanı

Bakanlar Kurulu Listesi
Ba"bakan: A. Mesut Yılmaz (Rize)
Devlet Bakanı, Ba"bakan Yardımcısı: Ekrem Pakdemirli (Manisa)
Devlet Bakanı: Fahrettin Kurt (Trabzon)
Devlet Bakanı: Mustafa Rü"tü Ta"ar (Ankara)
Devlet Bakanı: !mren Aykut (!stanbul)
Devlet Bakanı: M. Vehbi Dinçerler (Hatay)
Devlet Bakanı: Kâmran !nan (Bitlis)
Devlet Bakanı: !lhan Aküzüm (Kars)
Devlet Bakanı: Cengiz Tuncer (Antalya)
Devlet Bakanı: Sabahattin Aras (Erzurum)
Devlet Bakanı: Ersin Koçak (Adana)
Devlet Bakanı: Mehmet Çevik (Ankara)
Devlet Bakanı: Eyyüp Cenap Gürpınar ($anlıurfa)
Devlet Bakanı: Birsel Sönmez (Ni%de)
Devlet Bakanı: Ali Talip Özdemir (Konya)
Adalet Bakanı: $akir $eker (Sivas)
Millî Savunma Bakanı: Hüseyin Barlas Do%u (Ankara)
!çi"leri Bakanı: Mustafa Kalemli (Kütahya)
Dı"i"leri Bakanı: !smail Safa Giray (!stanbul)
Maliye ve Gümrük Bakanı: Adnan Kahveci (!stanbul)
Millî E%itim Bakanı: Avni Akyol. (!stanbul)
Bayındırlık ve !skân Bakanı: Hüsamettin Örüç (Bursa)
Sa%lık Bakanı: Ya"ar Eryılmaz (A%rı)
Ula"tırma Bakanı: !brahim Özdemir (!stanbul)
Tarım Orman ve Köyi"leri Bakanı: !lker Tuncay (Çankırı)
Çalı"ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Metin Emiro%lu (Malatya)
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Sanayi ve Ticaret Bakanı: Rü"tü Kâzım Yücelen (!çel)
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı: Muzaffer Arıcı (Denizli)
Kültür Bakanı: Gökhan Mara" (Kır"ehir)
Turizm Bakanı: Bülent Akarcalı (!stanbul)

BA$KAN — Bilgilerinize sunulmu"tur.
Yeni Hükümetin, milletimiz ve memleketimiz için hayırlı ve ba"arılı olmasını 

diliyorum. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Ba"kan, Hükümet Programı aleyhinde söz 

istiyorum efendim.
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Ba"kan, Cumhurba"kanlı%ı tezkeresi 

okunmu"tur; aleyhinde söz istiyorum efendim.
"SMA"L $ENGÜN (Denizli) — Lehinde söz istiyorum efendim.
BA$KAN — Sayın milletvekilleri, !çtüzük hükümlerine göre, Bakanlar Kuru-

lu listesinin ilanından, okunmasından sonra, çar"amba günü Hükümet Programı 
üzerinde yapılacak olan genel görü"melerde, söz hakkı do%maktadır. SHP ve DYP 
Gruplarının müracaatları ile 15 arkada"ımızın söz istekleri Divana gelmi"tir.

Divandaki arkada"larımızın verdikleri bilgilere göre, bu istekler Divana aynı 
anda gelmi"tir. Bu "artlar altında, Divandaki arkada"larımız, öncelik sırası için, 
kura çekeceklerdir. Hükümet Programının okunmasından sonra, kura sonucu be-
lirlenen konu"ma sırası sizlere ayrıca duyurulacaktır.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Ba"kan, tutanaklara, önce benim söz iste-
%im geçmi"tir efendim...

Hükümet Programının Okunması

BA$KAN — Anayasanın 110’uncu maddesine göre okunması gereken Bakan-
lar Kurulu Programını, Sayın Ba"bakan bugün okuyacaklardır.

Bakanlar Kurulu Programını okumak üzere, Ba"bakan Sayın Mesut Yılmaz’a 
söz veriyorum.

Buyurun Sayın Yılmaz. (Bakanlar Kurulu ve ANAP sıralarından “Bravo” sesleri 
ayakta alkı!lar)

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Ba"kan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Sayın üyeleri; Yüce Meclisi, Bakanlar Kurulu ve "ahsım adına en 
derin saygılarımla selamlıyorum; önümüzdeki dönemin milletimize ve memleketi-
mize hayırlı olmasını diliyorum.

17 Haziran 1991 günü, Sayın Cumhurba"kanı yeni Hükümeti kurma görevi-
ni "ahsıma tevdi ettiler. Hazırladı%ım kabine listesi kabul buyurulunca, 23 Hazi-
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ran 1991 günü, 48’inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti te"ekkül etti. Anayasanın 
110’uncu maddesi gere%ince Hükümetimizin Programını Yüce Heyetinize sunmak 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; Anavatan Partisinin iktidar oldu%u 6 Ka-
sım 1983 seçimleriyle Türkiye’de yeni bir dönem ba"lamı"tır. Yakla"ık sekiz yıl zar-
fında, Partimizin uyguladı%ı üç hükümet programı birbirinin devamı ve tamamla-
yıcısı olmu"tur. Ancak, son yıllarda, dünya ekonomik ve siyasî yapısında meydana 
gelen de%i"iklikler ve geli"meler dikkate alınarak, programlarda gerekli uyarlama-
ların yapıldı%ı da bilinmektedir. Bu uygulamaların asıl amacı ise, toplum hayatının 
en önemli unsuru olan istikrarı sa%lamaktır. Nitekim, Hükümetimiz de, bu amaca 
ba%lı kalarak, Anavatan Partisinin daha önceki icraat ve tecrübelerini dikkate ala-
rak, söz konusu istikrarı sürdürmeye kararlıdır.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; Anavatan !ktidarlarının, insan hak ve öz-
gürlüklerini, insan haysiyet ve güvenini esas aldı%ı, milletimizin huzur ve saadetini 
gözeterek, yeni sosyo-ekonomik politikaları yeni bir anlayı"la uygulamaya koydu%u 
açıktır.

Keza, Anavatan iktidarları, ekonomik alanda, uluslararası entegrasyona önem 
veren, ça%da", dinamik, yeni "artlara uyum gösteren kalkınma programları belirle-
mi" ve uygulamaya geçirmi"tir. Bu politikalar sonucu olarak, birçok sektörde önem-
li geli"meler sa%lanmı"tır.

Hükümetimiz de, aynı temeller üzerinde, milliyetçilik, muhafazakârlık, sosyal 
adaletçilik, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisi esaslarına dayalı olarak, kal-
kınmaya açık, medenî, müreffeh, büyük ve güçlü bir Türkiye için çalı"mak azmin-
dedir.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; devletin ba"lıca görevi, istikrarın temini, 
adaletin süratli da%ıtılması, emniyet ve güvenin sa%lanması, yurdun savunulması, 
yurt içinde ve yurt dı"ında memleketin ve vatanda"ların haklarının korunmasıdır.

!ktisadî kalkınmada devletin esas fonksiyonu, tanzim edici, fertlerin ve kuru-
lu"ların iktisadî münasebetlerini düzenleyici, ihtilafların halline, iktisadî istikrarın 
sa%lanmasına matuf sık sık de%i"meyen kaideler koyması, engellerin kaldırılarak 
verimin yükseltilmesidir. Karar mekanizmasının etkin olarak çalı"ması esastır.

!ktisadî faaliyetlerde, devlet, genel seviyede tanzim edici ve yönlendirici ol-
malı, detaylara müdahale etmemelidir; vatanda"ın rakibi de%il, aksine, ona hizmet 
eden, geli"mesini kolayla"tıran bir yardımcı olmalıdır.

!ktisadî kalkınmada devletin do%rudan yürütece%i faaliyetler, esas itibariyle 
alt yapı hizmetleridir.

Bütün milletin istifadesine açık olabilecek orman, su, maden, enerji gibi kay-
naklar milletin varlı%ı olarak dü"ünülmelidir.

Devlet, sanayi ve ticarete, ana prensip olarak, girmemelidir; istisnai olarak, 
geri kalmı" bölgelerde sınaî tesisler kurabilir. Bu te"ebbüsler kısa zamanda millete 
devredilmelidir.
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Sanayi, tarım ve ticaretle mal ve hizmet üretiminin en süratli ve verimli "ekil-
de yapılabilmesi, fertlerin kabiliyetlerini ve te"ebbüs güçlerini, iktisadî geli"menin 
temel unsuru sayan bir sistem içinde mümkün olabilir.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, toplumun maddî ve manevî olarak yüksel-
mesinde ve yücelmesinde temel unsur insandır. Bu nedenle, gelece%imizin teminatı 
olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke 
ve inkılaplarına ba%lı, millî, manevî ve ahlakî de%erlerimizi benimsemi", bilgili, ilmî 
dü"ünceye sahip, herkese kar"ı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen medenî birer 
insan olarak yeti"melerini sa%lamak, amacımızdır.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; gücünü, tarihinden, millî ve manevî de-
%erlerinden alarak gelece%e güvenle bakan büyük milletimizin, demokrasiye ba%lı 
vatansever evlatlarının üzerine dü"en tarihî görev ve sorumlulu%un, hür, ba%ımsız, 
geli"mi", itibarlı ve güçlü Türkiye idealinin hizmetkârları ve teminatı olabilme yolu-
nun, millî hedefler etrafında birle"erek, dürüst, medenî ve ölçülü bir siyasî faaliyet-
te bulunmak oldu%una inanırız. Siyaseti, aziz milletimiz için mukaddes bir fazilet 
ve hizmet yarı"ı olarak telakki eder, siyasî faaliyetin müsamaha ve olgunlukla, kav-
gadan uzak, medenî bir "ekilde yürütülmesini düstur ittihaz ederiz.

Aziz milletimiz, çeki"menin, kavganın ve bölücülü%ün hiçbir zaman yanında 
olmamı"tır. Geçmi"te "u veya bu "ekilde kavgaya itilenler veya kendini kavganın 
içinde bulanlar mustariptir. Kırgınlıkların giderilmesine, yaraların sarılmasına, 
dostlu%un, karde"li%in ve dayanı"manın geli"tirilmesine zaruret vardır.

Devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü%ü ilkesinden asla taviz ve-
rilemez. Millî birli%in muhafazası ve idamesi için milletçe büyük bir dikkat ve gay-
ret sarf etmemizin zarureti, bilhassa yakın tarihimizde cereyan eden üzücü olaylar 
sebebiyle daha iyi anlatılmı"tır.

Partimiz, demokratik siyasî mücadelede tek yolu ikna, uzla"ma ve fikirlere 
hürmet olarak gören; hür, ba%ımsız, geli"mi", itibarlı, büyük ve güçlü Türkiye idea-
line ula"mayı gaye edinmi" bir siyasî partidir.

Bu programda belirtilen esaslar ı"ı%ı altında öngörülen hususların gerçekle"-
mesi maksadıyla, her çe"it sosyal, iktisadî, idarî, hukukî, politik ve di%er tedbirlerin 
alınması ve uygulanması için çalı"mayı ve mücadele etmeyi aziz milletimize kar"ı 
vazgeçilmez görevimiz sayar, siyasî parti olu"umuzun sebebi görürüz.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, toplumumuzun temeli ve millî varlı%ımızın 
özü olan aile kurumuna ye aile içinde en yüksek de%er olan kadınlarımıza büyük 
önem veriyoruz. Kadınlarımızın sorunlarına köklü çözümler getirmeye, toplumda-
ki yerlerini yükseltmeye kararlıyız. Bunun gere%i olarak, kadınlarımızın her alanda 
ve düzeyde görev ve sorumluluk almalarına, yönetimde yetkili olmalarına ve karar 
mekanizmalarına daha çok katılmalarına özen gösterece%iz.

Bu konularda Anayasada öngörülmü" olan ve !ktidarımız döneminde kurulan 
te"kilatları daha etkin hale getirece%iz.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, do%al, kültürel ve sosyal çevreyi korumak 
ve geli"tirmek, Hükümetimizin temel prensiplerinden birisidir. Ekolojik de%erle-
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rin korunması ve ekonomik kalkınmanın sa%lanması bir bütün olarak ele alınacak, 
sürekli ve dengeli kalkınma amacına uygun olarak, yasal, idarî ve teknik tedbirler 
geli"tirilecektir.

Bu çerçevede, ula"tırma, tarım, enerji, sa%lık, e%itim, konut ve altyapı gibi tüm 
temel sektörlerdeki yatırımlarda çevre faktörünün de ele alınması sa%lanacak; gele-
cek nesillere temiz ve ya"anabilir bir çevre emanet etme dü"üncesi çalı"malarımız-
da esas olacaktır.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde kıyı alanlarının yönetimi konusuna 
ve kıta içi su kaynaklarımızın korunmasına özel bir önem verilecektir. Bu çerçeve-
de, be" yıllık kalkınma planları paralelinde çevre durum tespitleri yapılarak, önce-
likler sıralamasına gidilecektir.

Ayrıca, endüstriyel geli"menin çevre sorunları yaratmaması açısından, kirlili%i 
kayna%ında önleyici tedbir alarak, gerek mevcut gerekse yeni kurulacak tesislerin 
arıtma sistemlerini kurmalarını sa%lamak amacıyla, dü"ük faizli kredi kullanımı 
için gerekli hukukî tedbirler geli"tirilecektir.

Çevreyi kirletmeyen, çevrenin fizikî ve biyolojik yapısına zarar vermeyecek 
teknolojik sistemlerin ülkemizde yaygınla"tırılması yoluna gidilecektir.

Evrensel boyuta ula"an çevre sorunlarının çözümü amacıyla, uluslararası ku-
rulu"larca ba"latılan tüm faaliyetler yakinen izlenecek ve aktif katkı sa%lanacaktır. 
Bu meyanda, Karadeniz’e kıyısı olan di%er ülkelerle birlikte Karadeniz’in kirlilikten 
korunması amacıyla ba"latılan çalı"malar da sürdürülecektir. Aynı zamanda, ülke-
mizin çevre konusunda taraf oldu%u uluslararası sözle"me ve protokoller çerçeve-
sinde aldı%ı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli yasal ve teknik tedbirler 
alınacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; 21’inci yüzyıla girerken, dünyanın klasik 
ekonomik ve sosyal yapısının, geli"en teknoloji ve kültürel etki ile zorlandı%ı bilin-
mektedir. Dünün demirperde ülkeleri bile, kapalı devletçi ekonomilerin ba"arısızlı-
%ı kar"ısında, hak ve menfaatlere dayanan bir çizgide dı" ekonomik münasebetleri-
ni geli"tirme arayı"ı içindedirler.

Geli"en sanayi toplumları, daha fazla geli"ebilme imkânlarını, geli"me yolunda 
olan ülkelerin sosyoekonomik durumlarını, dengeli uluslararası ili"kilere dayandır-
ma zorunlulu%unda görmektedir.

Bloklar çökmü", Kuzey-Güney ili"kileri, Pasifik ekonomik olayı, hatta Avrupa 
Toplulu%u, ekonomik münasebetlerini ülkelerin kar"ılıklı hak ve menfaatları çerçe-
vesinde de%erlendirmeye ba"lamı"tır.

Dünyada kısıtlı olan do%al zenginliklerin ve teknolojik girdilerin insan yara-
rına, dengeli bir "ekilde kullanılması anlayı"ı, giderek süratli bir "ekilde a%ırlık ka-
zanmaktadır.

!"te bu ve benzer nedenledir ki, dünyada hiçbir ülke, kapalı bir ekonomik anla-
yı"la, kendi insanının refah düzeyini arzu edilen seviyeye ula"tırma imkânına sahip 
de%ildir.
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Ülkemiz, dı" ekonomik münasebetlerini geli"tirmede çok geç kalmı" olmakla 
beraber, Anavatan Partisi, iktidara geldi%i 1983 yılından bu tarafa, bu geç kalmı"lı%ı 
gidermek için yo%un çabalarını sürdürmektedir. Söz konusu yıldan itibaren önce-
likle kom"u ülkelerimizle ba"latılan ekonomik ve ticarî ili"kiler, bu alanda kaydet-
ti%imiz a"amalara bir gösterge te"kil etmektedir. Müteahhitlerimizin kom"u ülke-
lerde, yabancı rakiplerinin dikkatlerini üzerlerine çekebilecek tarzda gösterdikleri 
ba"arılar, ihracat ve ithalatımızın ani sıçraması, dı" ekonomik ili"kilerimizde isa-
betli kararlarımızın neticesi olmaktadır.

Hükümetlerimiz, 1983 yılından bu tarafa ithalat-ihracat, yabancı sermaye ve 
kambiyo rejimlerinde yaptı%ı radikal de%i"ikliklerle, kapalı ekonomik yapısını kı-
rarak, yeniden ekonomik ve ticarî yapıla"maya gitmi"; bu yapıla"mada gösterdi%i 
ba"arılarla, geli"me yolunda olan ülkelere örnek olmu"tur.

Anavatan Partisi !ktidarı olarak, dı" ekonomik münasebetlerde kaydetti%imiz 
geli"meleri, ülkemizin menfaatlerine uygun bir "ekilde daha da geli"tirmeyi bir 
amaç olarak görüyor ve bu yönde her türlü tedbiri almayı kaçınılmaz buluyoruz.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; adalet, mülkün, ki"i hak ve hürriyetlerinin, 
ça%da" toplum hayatının temelidir. Adaletin ba%ımsız ve tarafsız yargı organları 
tarafından süratle yerine getirilmesi, milletimizin en önemli temennilerinden biri-
dir. Bu nedenle, Adalet Bakanlı%ı ve yargı organlarının imkânlarının geli"tirilmesi, 
sistemin modernizasyonu ve çalı"ma "artlarının iyile"tirilmesi hedefimizdir.

Kanunların, mahkemelerin yükünü azaltacak "ekilde gözden geçirilmesine ça-
lı"ılacaktır.

Adaletin süratle ve vatanda"lar arasında bir ayırım yapılmaksızın gerçekle"ti-
rilmesi, millî birlik ve beraberli%imizin tesisinde ve devlete güvenin temininde en 
önemli unsurlardan biridir.

Bu hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması için, hukuka ba%lı ve hukukun 
üstünlü%ünü esas alan hukuk devleti düzenini temel "art sayarız.

“Geciken adalet, adaletsizliktir” dü"üncesinden hareketle, yargı sisteminin 
hızlı, nitelikli ve adil sonuç almaya elveri"li bir düzene kavu"turulması için, perso-
nel, yapı, araç ve gereç bakımından iyile"tirilmesi esas olacak, kurumlar ve hukuk 
kuralları bu esasa göre geli"tirilecektir.

Hükümet olarak, adlî ve idarî yargı kurumlarına büyük önem veriyoruz. Bu 
itibarla, yargı mesle%inin özendirici hale getirilmesi hedeflerimiz arasındadır.

Türk Ceza Kanununun 141, 142, 143, 163’üncü maddelerinin kaldırılması, de-
mokrasi adına atılan önemli adımlardan biri olmu"tur.

Hazırlık tahkikatında avukat bulundurulmasını teminen yasal düzenlemeler 
yapılacaktır.

Üst yargı organlarının i" yüklerini kendi içinde dengeleyici ve özellikle Yargıta-
yın bir içtihat mahkemesi olarak çalı"masını sa%layıcı tedbirler alınacaktır.

Ceza infaz kurumlarının her bakımdan daha sıhhatli ve modern bir fizikî ya-
pıya kavu"turulması sa%lanacak, hükümlüleri topluma yeniden kazandırıcı yönde 
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tedbirler alınacak, özellikle çocuk hükümlülerin ıslahı ve yeti"tirilmelerine önem 
verilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, aziz vatanımızın her hal ve "art altında sa-
vunmasının yapılabilmesi ve uluslararası barı"ın süreklili%inin temin edilebilmesi 
için, millî ve tarihî gelene%imiz olan disiplinli ve kuvvetli bir ordunun varlı%ının 
esas oldu%u malumunuzdur.

Kahraman Ordumuzun en mükemmel "ekilde e%itilmesi, modern silah, araç ve 
gereçlerle teçhiz edilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli imkânların sa%lanmasını 
zorunlu bulmaktayız. Savunma sanayii geli"tirilecek, Ordumuzun vurucu gücü ar-
tırılacak, Ordumuz sayıca azaltılırken, e%itimi daha yüksek seviyelere çıkarılacak-
tır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesinde en önemli unsurlardan biri olan 
personelin, yurt içinde ve dı"ında e%itilmesi, yeti"tirilmesi için gerekli kaynak ve 
imkânlar sa%lanacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, dı" politikamızın esası, Büyük Atatürk’ün 
vaz etti%i temel ilkeler istikametinde, bölgemizde ve dünyada barı" ve güvenli%in 
muhafaza ve idamesine ve uluslararası i"birli%inin geli"mesine katkıda bulunulma-
sıdır. Devletimizin kurulu"undan bu yana dı" politikasında daima göz önünde tut-
tu%u ba%ımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlü%üne saygı, ahde vefa ve barı"çılık 
ilkeleri temelinde, millî menfaatlerimizin hassasiyet ve kararlılıkla en etkili "ekilde 
korunması, Hükümetimizin, dı" politika alanında birinci hedefini te"kil edecektir.

Türkiye, dı" politikasında, özgün ve imtiyazlı co%rafî konumun sa%ladı%ı geni" 
imkânlardan azamî ölçüde yararlanmak durumundadır. Bir Avrupa ülkesi olan Tür-
kiye, aynı zamanda, bir Akdeniz, Karadeniz, Balkan ve Ortado%u ülkesi olma özel-
li%ini de ta"ıdı%ından, bölgelerarası i"birli%inin geli"tirilmesinde fevkalade merkezî 
bir konuma sahiptir. Ülkemizin bu müstesna özellikleri, çok boyutlu aktif bir dı" 
politika izlememizi zorunlu kılmaktadır.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, uluslararası topluma ve kom"ularına kar"ı 
sorumlulu%unun bilincinde olan Türkiye, bölgede belirsizliklerin ortadan kaldırıl-
masına çaba sarf edecek ve istikrar unsuru olma özelli%ini, aktif dı" politikası ve 
bölgesel i"birli%i projeleriyle somut bir biçimde sergileyecektir.

Hükümetimiz, Balkanlarda Karadeniz’de, Akdeniz’de ve Ortado%u’da refah, 
istikrar, i"birli%i ve güven iklimi meydana getirilmesine, yönelik adımlar atılma-
sına öncülük edecektir. Karadeniz’de Ekonomik !"birli%i Bölgesini, Türkiye, !ran 
ve Pakistan’ın üyesi bulundu%u Ekonomik !"birli%i Te"kilatını ve Balkan ülkeleri 
arasındaki çok yönlü i"birli%ini, bu çerçevede önemli örnekler olarak zikretmek is-
tiyorum.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, bildi%iniz gibi, Hükümetimiz, Partimizin 
de temel ilkeleri do%rultusunda, insan unsurunu birinci planda tutmaktadır. Bu-
gün, intan, sadece iç hukukun de%il, uluslararası hukukun da üyesi haline gelmi"tir. 
Gerçekten de, artık, ki"iler uluslararası mahkemelere ba"vurabilmektedirler; Türki-
ye de bu hakkı kendi insanlarına tanıyan devletler arasında yer almı"tır.
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Avrupa Toplulu%una, 1987 yılında, tam üyelik müracaatında bulunduk. Mü-
racaatımız üzerine AT Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ve i"birli%i önerile-
rinde de vurgulandı%ı üzere, ilk a"amadaki hedefimiz, Türkiye’yi tam üyeli%e götü-
recek yeni bir yakınla"ma ve i"birli%i süreci ba"latmak ve aramızdaki entegrasyon 
unsurlarını ço%altmaktır. Temel hak ve özgürlüklere saygı, ço%ulcu demokrasi, ser-
best seçimler ve pazar ekonomisinin Türkiye ile AT ülkeleri arasında ortak paydayı 
olu"turdu%u inancındayız. Türkiye-AT ili"kilerinin yeniden güçlü ve dinamik bir 
yapıya kavu"turulması için, Avrupalı ortaklarımızın, mevcut bazı pürüzleri, tarihî 
sorumluluk anlayı"ıyla bertaraf edecek tedbirleri vakit geçirmeden almalarını te-
menni ediyoruz.

Paris Yasası ile çerçevesi çizilen yeni Avrupa’nın in"asında, kısa bir süre önce 
kurulmu" olan AG!K kurumlarının ba"arılı bir biçimde i"lev görmesi ve olgunlu%a 
eri"mesi büyük önem ta"ımaktadır. Türkiye, bu konuda, AG!K çerçevesinde ve Av-
rupa Konseyi çalı"malarında yapıcı gayretler içinde olacaktır.

Türkiye, NATO ittifakı içinde, ba"ta güvenlik olmak üzere, tüm konularda aktif 
ve müessir bir rol oynamayı sürdürecektir. Avrupa’nın güvenlik ve savunma boyu-
tunun ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynamaya aday olan Batı Avrupa Birli%i 
ile ili"kilerimizi, üyelik hedefimiz do%rultusunda ve NATO ile uyum içinde geli"tir-
meye kararlıyız.

Dı" politikamızın önemli boyutlarından birini olu"turan ABD ile ili"kilerimizi, 
uzun vadeli bir perspektifle ele alarak, dosttuk ve ittifak ba%ları ve kar"ılıklı çıkar-
lara hizmet edecek bir anlayı"la sürdürmek ve iktisadî i"birli%i boyutuna da a%ırlık 
vererek daha da geli"tirmek arzusundayız.

Geleneksel dostumuz olan Almanya’nın birle"mesi, Avrupa’nın yakın tarihinde 
önemli bir dönüm noktası olmu"tur. Avrupa’nın siyasî ve ekonomik olu"umunda 
"imdi daha geni" sorumluluk üstlenen Almanya ile ili"kilerimizi, her alanda en ileri 
düzeye götürme arzusundayız.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, Türkiye’nin, Körfez bunalımı boyunca iz-
ledi%i uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını esas alan politikası, 
bundan böyle de aynı do%rultuda kalacaktır. Bir bölge devleti olarak, Irak ile ili"kile-
rimize ve Irak halkı ile ba%larımıza önem atfediyoruz. !li"kilerimizin normalle"me-
si için gerekli ko"ulların olu"masında, Irak’ın, BM Güvenlik Konseyi kararlarının 
gereklerini yerine getirmesi gerekti%i inancındayız.

Hükümetimiz, geleneksel dostu Pakistan, yakın ili"kiler içinde bulundu%u Su-
udi Arabistan ve Do%u kom"usu !ran gibi bütün !slam Konferansı örgütü üyesi ül-
kelerle mevcut yakın dostluk ve i"birli%i ili"kilerini daha da geli"tirmeye kararlıdır.

Ortado%u sorununun halline büyük önem veren Türkiye, bölgede adil ve kalı-
cı bir barı"ın tesisinin ancak !srail’in 1967 sava"ında i"gal etti%i topraklardan geri 
çekilmesi, Filistinlilerin me"ru haklarının tanınması ve ayrıca bölgedeki tüm ülke-
lerin tanınmı" ve güvenli sınırlara sahip olmaları ile gerçekle"ebilece%ine inanmak-
tadır.
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Ortado%u ülkeleri arasında da bölgesel i"birli%i projeleri geli"tirilmesine önce-
lik verece%iz. Bölgede do%algaz ve petrol boru hatları tesisi ile elektrik, yol "ebeke-
lerinin birle"tirilmesi ve “barı" suyu” gibi somut ve önemli projeleri bu çerçevede 
sayabiliriz.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, kuzey kom"umuz Sovyetler Birli%i ile ili"ki-
lerimizde son yıllarda kaydedilen olumlu geli"melerden memnunluk duymaktayız, 
önümüzdeki dönemde, gerek SSCB gerek Birlik Cumhuriyetleri ile i"birli%i ili"kile-
rimizin, bugüne kadar titizlikle riayet edilen, ilkeler çerçevesinde, uzun vadeli bir 
perspektifle geli"tirilmesine öncelik verece%iz.

Bulgaristan’da Kasım 1989’dan bu yana meydana gelen olumlu geli"meler, yeni 
yönetimin, Türk azınlı%ına mensup vatanda"larının sorunlarını çözme konusunda 
açıklanan siyasî iradesi ve bu amaca yönelik çabaları, Türkiye ile Bulgaristan ara-
sındaki ili"kileri yeni bir dönemin e"i%ine getirmi", ili"kilerin normalle"tirilmesi ve 
geli"tirilmesi için umutlar do%urmu"tur.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, Ege’nin iki yakası arasında 
kar"ılıklı hak ve çıkar dengesine dayalı sa%lam ve kalıcı bir dostlu%un tesis ve ida-
mesi gere%ine içtenlikle inanmaktadır. Ülkelerimiz arasında mevcut çe"itli mesele-
lerin ancak gerçekçilik, sa%duyu ve ileri görü"lülü%ün temel alındı%ı ciddî müzake-
relerle çözümlenebilece%ini dü"ünmekteyiz.

Türk-Yunan ili"kilerine, iki ülke ve milleti birbirine ba%layan uzun vadeli çıkar-
ların mevcudiyeti açısından yakla"makta ve Yunanistan’la Türkiye arasında sürekli 
bir anlayı" birli%i ve i"birli%inin tesisinin her iki ülkenin de yararına olaca%ı fikrinin 
Yunan tarafınca da samimiyetle payla"ılmasını beklemekteyiz.

Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mevcut ili"kilerimize özel 
bir önem atfetmektedir. Kıbrıs Türk halkı, Ada’nın iki aslî unsurundan birisi olarak 
Ada’nın gelece%inde her alanda e"it söz hakkına sahiptir ve sahip kalacaktır. Tür-
kiye, Kıbrıs sorununa Ada’daki iki halkın uluslararası antla"malara dayanan hak ve 
statüleri açısından bakmakta ve meselenin, Birle"mi" Milletler Genel Sekreterinin 
iyi niyet görevi çerçevesinde, taraflar arasında e"it düzeyde yapılacak müzakereler-
le çözümünü desteklemektedir.

Birle"mi" Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet görevi çerçevesinde, Adadaki 
iki e"it taraf arasında do%rudan görü"melerle varılabilecek anla"maya dayalı bir 
çözümün unsurları, 649 sayılı Güvenlik Konseyi kararında yer almaktadır. Kıbrıs 
Türk tarafı, bu esaslar dahilinde, adil bir çözüm çerçevesi olu"turulması için yapıcı 
bir çaba içindedir.

Son olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ile mutabakat halinde Kıbrıs’taki 
iki e"it taraf ile Türkiye ve Yunanistan’ın katılacakları dörtlü bir toplantı önerilmi"-
tir. Yunan-Rum tarafının olumsuz tepkisine ra%men, bu öneri gündemde kalmaya 
devam etmektedir. Kıbrıs Türk tarafının bugüne kadar sabırla izledi%i yapıcı tutum, 
Hükümetimizce kararlılıkla desteklenecektir. Geçmi" tecrübeler, Kıbrıs meselesi-
nin ba"ka siyasî amaçlar u%runa de%erlendirilmek istenmesinin, bu meselenin çö-
zümüne yardımcı olmadı%ını göstermi"tir. Yunanistan Hükümetinin bu gerçe%in 
bilinci içinde hareket edece%ini ümit etmek istiyoruz.
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Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, yurt dı"ında ya"ayan vatanda"larımızın 
bulundukları ülkelerdeki hak ve menfaatlarının korunmasına ve ya"am ko"ulları-
nın iyile"tirilmesine büyük önem vermekteyiz. Ülkemiz ile, bulundukları ülkeler 
arasında bir dostluk ve yakınla"ma köpürü"ü rolünü üstlenmesini arzuladı%ımız bu 
vatanda"larımızın en yüksek e%itim düzeyine kavu"maları ve bulundukları ülkeler-
de layık oldukları en üst düzeye ula"maları için çaba göstermeye devam edece%iz.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, yüce milletimizin can ve 
mal emniyetini sa%lamada, ülkemizde huzur ve güvenin temininde gerekli tüm ted-
birleri almayı amaç edinmi"tir.

Huzur ve güvenin sa%lam ve kalıcı temellere oturtulması, siyasî, iktisadî ve sos-
yal politikaların bir bütünlük içinde uygulanmasına, birbirleriyle ahenkli ve dengeli 
yürütülmesine ba%lıdır.

Huzur ve güvenin bedelinin, demokratik nizamdan, insan hak ve hürriyetle-
rinden vazgeçmek olamayaca%ına samimiyetle inanmaktayız.

Güvenlik kuvvetlerinin aslî görevleri dı"ındaki görevlerle me"gul edilmemele-
rine yönelik çalı"malar yapılacak, bu çalı"malarla, aslî görevlerini aksatan mevzuat 
hükümleri belirlenerek, ayıklanmaları sa%lanacaktır.

Jandarma Genel Komutanlı%ı ile Sahil Güvenlik Komutanlı%ı ta"ra kurulu"-
larının, ilgili mülkî idare amirleriyle daha sıkı görev ili"kileri içinde çalı"malarını 
sa%layacak yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Güvenlik kuvvetlerinin hizmete ba%lılıklarının sa%lanması ve i" verimlilikleri-
nin artırılması, sosyal güvenliklerinin temini üzerinde ciddiyetle durulacak; asayi-
"in tesisi u%runa "ehit olan vatan çocuklarının ve ailelerinin geleceklerinin mutlaka 
teminat altına alınması çalı"maları hızlandırılacaktır.

Gerekti%inde e%itim ve di%er destekleyici imkânlar da sa%landıktan sonra, 
"ehir içi trafik hizmetlerinin düzenlenmesinde mahallî idarelerle çok sıkı i"birli-
%i içinde olunacak ve halen polisin ve trafik te"kilatının görev alanı dı"ındaki ma-
hallerde jandarma tarafından yürütülmekte olan trafik denetimlerinin de, trafik 
polisine devrine ili"kin çalı"malar yapılacaktır. Trafik anar"isinin önlenmesi için, 
yasal düzenlemeler de dahil, acil tedbirler konusunda bir Trafik "urası hemen top-
lanacaktır.

Mahallî idarelere personel yeti"tirmek üzere, e%itim kurumu faaliyete geçiri-
lecektir.

Köy Kanunu süratle gözden geçirilip günün "artlarına göre yeniden düzenle-
necektir.

Mülkî idare taksimatında, co%rafî, ekonomik unsurlar ve kamu hizmetlerinin 
gerekleri dikkate alınarak, yeni il, ilçe ve belediye kurulması yoluna gidilecektir.

!darî ve ekonomik yönetimimizin bürokratik i"lemlerinin azaltılması çalı"ma-
ları sürdürülecektir.
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Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, anar"i ve terörün dünya milletlerinin hu-
zur ve güvenini sarsan olayların ba"ında gelmekte oldu%u ve önlenmesi konusunda 
tüm ülkelerin üzerinde önemle durdukları malumlarınızdır.

Anar"i ve terörün, devletin varlı%ını sarsan bir olay olması nedeniyle, yasama, 
yürütme ve yargı organlarının, iktidarıyla, muhalefetiyle, bütün siyasî partilerin 
ve toplumun bütün kesimlerinin bu konuda üzerine dü"en görevleri yapmaları bir 
zorunluluk olmaktadır.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, Do%u ve Güneydo%u Anadolu Bölgelerinde 
bölücü nitelikli ve yurt dı"ı irtibatlı; ancak, güvenlik kuvvetlerimizin sürekli müca-
dele üstünlü%ü içinde geçen anar"ik nitelikli çarpı"maları hukukun üstünlü%ü ilke-
lerine sadık kalarak önleme hususunda azimli ve kararlıyız. Hukuk devletinin gücü, 
aziz milletimizin engin sa%duyusu, birlik ve beraberlik ruhu ve güvenlik kuvvetle-
rimizin fedakâr gayretleri, bu konuda en büyük teminatımızdır. Hükümetimizin, 
anar"i, terör, bölücülük ve a"ırı cereyanlarla mücadelesi, devamlı ve tesirli bir "ekil-
de devam edecektir. Bunun için de, güvenlik kuvvetlerimiz, modern imkân ve araç-
larla donatılacak, e%itim ve ö%retime a%ırlık verilecek; ücret ve sosyal imkânları, 
hizmetin önemine uygun bir "ekilde artırılacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, iktidarımızda, iktisadî ve malî alanlarda 
1984 yılından itibaren yaptıklarımız ve elde edilen ba"lıca sonuçlar "öyledir:

Kambiyo rejimi tamamen de%i"tirilmi"; döviz; suç unsuru olmaktan çıkarıl-
mı"tır. Bugün, ülkemiz, dünyanın en rahat kambiyo rejimlerinden birine sahiptir. 
Paramız konvertibl hale getirilmi"tir. (DYP sıralarından, “Hangi konvertibl” sesi)

Vergi sistemi modernle"tirilmi"tir. Yirmibe" yıldan beri sadece sözü edilen 
Katma De%er Vergisi, !ktidarımız döneminde uygulamaya konulmu"tur.

1933 yılından beri çıkarılamayan Serbest Muhasebeci, Malî Mü"avir, Yeminli 
Malî Mü"avirlik Kanunu çıkarılmı"tır.

Gümrükler, bütünüyle gözden geçirilmi"; koruma, makul nispetlere indirilmi", 
Türkiye’yi dı"arıya açılmayı te"vik edecek "artlar getirilmi"tir.

Faizler büyük ölçüde serbest bırakılmı"tır.
Sermaye piyasası kurulmu"tur.
Tekeller kaldırılmı"tır.
Köprü, baraj gibi tesislerin gelir ortaklı%ı senetleri çıkarılarak tasarruflar te"-

vik edilmi"; böylece, halkın tasarrufları, yeni yatırımlara kaynak olu"turmu"tur.
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Hangi halk, hangi halk!
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yatırım, i"letme ve ihracatı 

kapsayan yeni entegre bir sistem devreye sokulmu"tur.
Bu politikaların müspet neticelerini, en iyi "ekilde, gayri safî millî hâsıla, ihra-

cat ve Türkiye’nin dı" kredi itibarında görebilmekteyiz.
Gayri safi millî hâsılanın 1984-1990 döneminin ortalama büyüme hızı yüzde 

5,8 olmu"tur.
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1979 yılında ihracatımız 2,2 milyar dolardı ve bunun yüzde 36’sı sanayi malla-
rı idi. Bu yılki ihracatın ise 15 milyar dolar olaca%ı tahmin edilmektedir ve bunun 
yüzde 80’i sanayi mallarıdır.

Türkiye, son altı yılda kredi itibarı en süratli yükselen ülkelerden biridir.
Döviz rezervleri, 1983 yılında 1,2 milyar dolar iken, bugün 11 milyar dolara 

çıkmı"tır.
Lüks ithalat sayılan araba, sigara ve di%er malların yıllık ithalattaki payı yüzde 

4’ün altındadır. Daha önce ülkeye çe"itli "ekillerde kaçak olarak sokulan bu mal-
lardan son be" yılda devletin aldı%ı gümrük ve fon, 2 trilyon liradan fazladır. Bu 
paralar, ba"ta Toplu Konut, Sosyal Yardımla"ma ve Dayanı"ma Fonu olmak üzere 
çe"itli alanlarda kullanılmaktadır.

Tarımda önemli üretim artı"ları kaydedilmi"tir. 1984-1990 döneminde tarı-
mın ortalama geli"me hızı yüzde 3,6’dır. Bu dönemde, DS! tarafından 57 baraj ve 
93 gölet tamamlanmı"tır. Halen, 57 baraj ve 114 gölet in"aatı devam etmektedir. 
Son yedi yılda, 800 bin hektarı a"kın alan sulamaya açılmı"tır. Güneydo%u Anadolu 
Projesi bütün hızıyla devam etmektedir. Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli muhtemelen 
1992’de hizmete hazır hale gelecek, Harran Ovası sulanmaya ba"lanacaktır.

Mayıs 1991 itibariyle Toplu Konut Fonundan finanse edilmi" ve halen finanse 
edilmekte olan konut sayısı 820 bindir. Verilen kredi miktarı 5,5 trilyon Türk Lira-
sıdır.

1983 yılında, dı" turizm gelirimiz 411 milyon dolar, yatak kapasitemiz 66 bin 
idi. 1990 yılı sonunda, yatak kapasitesi 200 bini a"mı" olup, 1991 yılı turizm geli-
rinin, Körfez krizinin a%ır etkisine ra%men, 3 milyar doları a"ması beklenmektedir.

Yıllık fiilî yabancı sermaye giri"i, 1983 yılında 46 milyon dolar iken, 1990’da 
713 milyon dolar olmu"tur. 1991 yılında ise 1 milyar doları a"ması beklenmektedir.

Türkiye’nin çimento üretimi 1983’te 13,6 milyon ton, 1990’da 24,5 milyon 
tondur. Demir-çelik üretimi ise 1983’te 3,9 milyon ton, 1990’da 9,5 milyon tondur.

Linyit üretimi, 1983 yılında 23,8 milyon ton, 1990 yılında ise 52 milyon ton-
dur.

Cumhuriyet süresince, 1983 sonuna kadar 24.400 köye elektrik verilmesine 
mukabil, bugün elektriksiz köy kalmamı"tır.

Elektrik enerjisi üretim kapasitesi, 1983 yılında 6.935 megavat iken, 1990 so-
nunda 16.400 megavata ula"mı"tır. 60 yılda yapılanın yüzde 140’ını 7 yıla sı%dıran 
bir !ktidar olmanın gururunu ta"ımaktayız.

Savunma sanayinde önemli hamleler yapılmı"tır. Türkiye’de yapılan ilk F-16 
uça%ı 1987’de uçmu"tur. Bugün, 70 F-16 uça%ı hizmete sokulmu"tur. Ayrıca, bu 
uçakların ihracatı da söz konusudur.

Haberle"mede büyük hamleler yapılmı"tır. 1983 yılında, toplam 1,9 milyon 
olan telefon hattı sayısının 1,6 milyonu otomatik idi. 1990’da ise, toplam telefon 
sayısı 8 milyon olup, bunun yüzde 98’i otomatiktir. 1983 sonunda 10.272 köye 
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telefon ba%lanması olmasına mukabil, bugün, bütün köyler telefona kavu"mu"tur. 
Bu yılsonu itibariyle, telefon hattı sayısı 9 milyona çıkarılacaktır.

1983 yılında 42 bin otomobil üretilirken, 1990’da bu rakam 167 bine çıkmı"tır. 
Bu rakamın, 1991 yılı sonu itibariyle 240 bine ula"ması beklenmektedir.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; tamamıyla renkli televizyon yayınına !k-
tidarımız döneminde geçilmi" olup, bugün 6 kanaldan TV yayını yapılmaktadır. 
Televizyonun haftalık yayın saati 1983 yılında 37 saat iken, 1990’da 350 saate yük-
selmi"tir.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Star’ı da ilave et.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Son yıllarda gerçekle"tiril-
mi" bulunan ve Türk sporunun atılım yapması sonucunu do%uracak altyapı ve tesis 
yatırımlarına a%ırlık verilmeye devam edilecek ve bunların bütün yurt sathına yay-
gınla"tırılması temin edilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, sizlere "imdi vergi ve politikalarımız ile il-
gili kısa bilgi vermek istiyorum:

Ücretlinin, e%itim, sa%lık, konut kredi faizi ve kültür harcamalarını vergiden 
dü"mesi için kanunî düzenleme Meclise sevk edilecektir.

Son sekiz yılda vergi gelirleri millî gelirin üzerinde artan Türkiye, vergi kaça-
%ını giderek azaltmakla beraber, bu kaça%ın azaltılmasını daha da hızlı bir "ekil-
de yapmak istemektedir. Türkiye, etkin bir vergi sistemi ve vergi kaça%ını azaltma 
konusunda bütün geli"en ülkelere, özellikle Do%u Avrupa ülkelerine örnek olma 
durumundadır ve bu ba"arısını da artırarak sürdürecektir.

Vergi kaça%ının daha hızlı azaltılması konusunda otokontrol mekanizmaları 
yaygınla"tırılacak, belge düzeninin oturtulması için çalı"malara devam edilecektir. 
Belge düzeni oturdukça, vergi nispetleri hem ücretliler hem de serbest çalı"anlar 
için dü"ürülebilecektir.

Vergilendirilmemi" alanlardan vergi almak ve yeni vergi mükellefleri yaratmak 
esastır. Belge düzeni yaygınla"tıkça, ortalama kâr haddi uygulaması tedricen kaldı-
rılacak, hayat standardı uygulaması ıslah edilecektir.

Vergi sistemimizde büyük yatırımcılara sa%lanan te"vikler, küçük müte"ebbise 
de verilecektir. Ekonomik politikalar ile malî politikalar tam bir uyum içine sokula-
caktır. Vergi kanunları, yatırımları daha da te"vik edecek hale getirilecektir.

Kamu personel rejiminde temel politikamız, çalı"anı ödüllendirmek ve koru-
maktır. Çalı"anla, çalı"mayanı, sicili iyi olanla olmayanı, vatanda"a iyi muamele 
edenle etmeyeni, kıdemli ile kıdemsizi, e%itimli ile e%itimsizi ayırt edecek ve te"vik 
edecek bir personel rejimi amaçlıyoruz. Yetki Kanunu ile bu konuda gerekli düzen-
lemeleri en kısa zamanda gerçekle"tirece%iz. Kadro kar"ılı%ı sözle"meli uygulaması 
düzeltilecektir.

Meslek kurulu"ları ile i"birli%i artırılacak, hizmet içi e%itim etkin hale getirile-
cektir.
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Gümrüklerde i"lemlerin sadele"tirilmesine hız verilecek, ithalatçı ve ihracatçı-
ların çok daha kısa zamanda, AT standartlarında i"lemlerini bitirmeleri hedef alı-
nacaktır.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Programın yarısı okundu, bir tek yeri alkı"-
lanmadı; önemli bir nokta, Sayın Ba"kan!

BA$KAN — Lütfen müdahale etmeyin.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Ba"kan, Sayın mil-

letvekilleri, millî e%itim politikasını ve hizmetlerini, ülkemiz ve milletimiz için en 
önemli ve öncelikli bir devlet politikası olarak görüyoruz. Hükümetlerimizin, bu 
anlayı"la bugüne kadar gerçekle"tirdiklerine "ükranlarımızı sunuyoruz.

Ancak, 2000’li yılların e"i%inde, bilgi toplumu ça%ında ya"adı%ımızın da bilin-
cindeyiz. Millî e%itim sistemimize, yeni bir anlayı", yeni bir yapılanma; bunun gere-
%i olan yeni bir uygulama, de%erlendirme ve yönlendirme görev ve sorumlulukları 
yüklendi%inin de anlayı"ı içindeyiz.

Millî kimlik, ki"ilik, ahlakî karakter ve yüksek irade gücü kazandıran millî 
kültürümüzü, her derece ve türdeki örgün, yaygın, sürekli ve hayat boyu e%itim 
kurumlarında ve uygulamalarında daha yo%un bir "ekilde vermeye, benimsetmeye 
çalı"aca%ız.

Millî e%itimde bugüne kadar gere%ince ele alınmadı%ını bildi%imiz, millî tarihi-
mizde ba"arılı uygulamaları olan üstün nitelikli, istidat ve kabiliyetli çocuklarımı-
zın özel olarak yeti"tirilmelerinin yararlı olaca%ına inanıyoruz.

Yine, e%itimde laiklik ilkesini, toplumumuzun çe"itlili%inin en büyük kayna"-
tırıcı, uzla"tırıcı ve birle"tirici harcı, temeli ve teminatı olarak görüyor ve benimsi-
yoruz.

Bu amaçları gerçekle"tirmek için, Hükümet olarak, millî e%itimde yeni sefer-
berlikler ba"latmaya azimli ve kararlıyız. Bunun için, Millî E%itime son iki yıldır 
ayrılan paydan daha fazla pay ayırmaya ve sistemi yenilemeye kararlıyız.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, !ktidarımızın hükümet programlarında 
belirtilen amaçlar, hedefler, ilkeler ve ihtiyaçlar ile Millî E%itim Temel Kanunu do%-
rultusunda millî e%itimimizin geli"tirilmesi için önemli çalı"malar yapılmı" ve bü-
yük mesafeler alınmı"tır. Bunun ilk delili, cumhuriyet dönemi bütçeleri içinde en 
yüksek payların son iki yılda millî e%itime ayrılmı" olmasıdır.

Millî e%itim hizmetlerinin geli"tirilmesinde, özellikle yeni do%an ihtiyaçların 
kar"ılanmasında ve sorunların çözümünde, !ktidarımız döneminde 1986 yılında 
yürürlü%e konan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek E%itimi Kanunu ile, ek kaynak sa%-
layan 1988 yılında çıkarılan 3418 sayılı Kanunla, e%itime yeni bir atılım gücü ve hız 
kazandırılmı"tır.

Millî e%itim sistemimizin en önemli unsuru olan ö%retmenlerimiz ile ö%retim 
elemanlarının toplumda layık oldukları statüye kavu"turulmalarının gerektirdi%i 
yönde alınan tedbirler ve sa%lanan imkânlar temel alınarak, bugünün ihtiyaçlarına 
uygun seviyeye ula"tırılması sa%lanacaktır.
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Bu çerçeve içinde, özellikle, Bakanlı%ın genel politika ve ortak hizmetler dı-
"ında kalan merkezî yönetime ili"kin görev, yetki ve sorumluluklarının ta"ra te"-
kilatına devredilmesi ve yeni “e%itim yönetimi alanları” kurulması ile ilgili kanunî 
düzenleme gerçekle"tirilecektir.

Zorunlu e%itimin 2000 yılına kadar sekiz yıl, 2000 yılından sonrası için de on 
yıl olmasını sa%layacak kanunî düzenleme yapılacaktır.

Millî E%itim Akademisinin kurulu"u tamamlanacaktır.
Halen 180 bin olan çırak ö%renci sayısı, 1992 yılı sonunda 300 bine çıkarılacak 

ve özellikle örgün e%itim ve ili"kileri düzenlenecektir.
!lk uygulaması 1990-1991 ö%retim yılında ba"latılmı" bulunan ve 109 bin gen-

cimizin ba"vurdu%u ve e%itim gördü%ü Lise Mezunlarına Meslek Edindirme Projesi, 
kurumla"tırılarak devam ettirilecektir. Buradan mezun gençlerimize, kendi i"yerle-
rini kurmaları halinde, maddî destekte bulunulacaktır.

Çocuklarımıza ya"adıkları çevreyi tanıma ve koruma bilincini kazandırmak 
suretiyle onlarda kendilerine güven ve topluma kar"ı sorumluluk duygusunu güç-
lendirmek amacıyla kurulan “Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri” yurt çapında yaygın-
la"tırılacaktır.

Ça% nüfusunun okulla"ma oranının, okul öncesi e%itimde yüzde 11,5’e; ilk ve 
ortaokulda yüzde 100’e; ortaö%retimde, meslekî ve teknik ö%retim a%ırlıklı olmak 
üzere yüzde 45’e ve yüksekö%retimde (Açıkö%retim dâhil) yüzde 20’ye ula"ması yö-
nünde çalı"ılacaktır.

Özel e%itime muhtaç çocuklar ve gençler için halen yüzde 3 civarında olan 
okulla"ma oranının artırılması ve e%itim imkânlarının geni"letilmesi, iyile"tiril-
mesi suretiyle ça% nüfusunun yüzde 10’unun okulla"masının gerektirdi%i tedbirler 
ara"tırılacak, bu hedefin gerçekle"tirilmesine çalı"ılacaktır. Ülkemizde ilk defa 13-
15 Mayıs 1991 tarihinde gerçekle"tirilen özel E%itim Konseyinde alınan kararların 
uygulanmaya konması sa%lanacaktır.

E%itim ve ö%retim hürriyetinin Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırma-
yaca%ı inancıyla, millî birlik ve bütünlü%ümüzün temel unsurlarının ba"ında yer 
alan Türkçenin, özellikleri bozulmadan ve a"ırılı%a kaçılmadan millî ve ortak bir 
e%itim ve bilim dili olarak ö%retilmesine daha çok önem verilecektir.

E%itimdeki sayısal geli"meler yanında, e%itimin nitelik ve kalitesinin yükseltil-
mesi temel hedeflerimizden biri olacaktır.

Ça%da" geli"menin bir boyutu olarak e%itimde bilgisayar, TV, video gibi tek-
nolojilerin kullanımı yaygınla"tırılacaktır; bu amaçla, televizyon kanallarından 
biri ö%retim ve e%itime tahsis edilecektir. Yurt dı"ındaki çocuklarımızın örf ve 
âdetlerimize, vatan, millet ve ortak millî kültürümüze ba%lılıklarının korunması 
için gerekli tedbirler alınacaktır.

Özel kesimin, vakıf ve dernek gibi tüzelki"ilerin, hayırseverlerin, okul öncesin-
den üniversitelere kadar örgün e%itim kurumları kurmaları özendirilecek ve des-
teklenecektir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millî E%itim Komisyonundan geçmi" bulunan 
üniversitelerin kurulu" kanunu ile, dünyada ilk defa bu büyüklükte bir yüksekö%re-
tim seferberli%ini gerçekle"tirmeyi amaçlayan !ktidarımız, bu kurumlarla birlikte, 
mevcut üniversitelerimizin ö%retim elemanı ve finansman ihtiyacını kar"ılayacak, 
2010 yılına kadar geçerli bir master planı hazırlayacak ve uygulamaya koyacaktır.

Bugüne kadar yapılan uygulamalar ve sonuçlan ı"ı%ında, YÖK Kanunu gözden 
geçirilecektir. Yüksekö%retimdeki gençlerimizden ba"vuruda bulunacakların tama-
mına yurtlarda barınma imkânı mutlaka sa%lanacaktır.

Bu yurtların barınma, beslenme ve e%itim "artlan geli"tirilecek, ö%renim kre-
disi artırılacaktır, önümüzdeki yılsonunda, mevcut kapasitesine 42 bin yatak ilave 
edilecektir.

Millî birlik ve bütünlü%ümüzün harcı olan, yüce duygularla olgunla"mamızın, 
yüksek ahlaklı toplum meydana getirmemizin kayna%ı olan yüce dinimizin ehil ö%-
retmenlerle ö%retilmesi ana amacımızdır. Bu amaçla, dinî ö%retime daha da önem 
verilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, çalı"ma hayatımızın en önemli unsuru olan 
i"çi ve i"verenin, kar"ılıklı saygı ve menfaatlere dayalı bir diyalog içinde olması için, 
Hükümetimiz her türlü çabayı sarf edecektir.

!"verenin çalı"ma güvencesini en üst noktaya çıkarırken, i"çinin de, çalı"tı%ı 
tesisin aslında milletin malı oldu%u dü"üncesi içinde bulunması, çalı"ma barı"ının 
tesisinde önemli bir unsurdur.

Toplusözle"me görü"melerinde, ekonomik imkânların göz önüne alınması, üc-
retlerin enflasyondan erimemesi, refah artı"ından pay alması esastır.

Toplusözle"melerde, çıplak ücret, giydirilmi" ücret, yan ödemeler gibi konular-
da kavram karga"asının ortadan kalkması için, i"çi-i"veren kurulu"ları ile diyalog 
içinde bulunulacaktır.

Hükümet olarak, sosyal güvenli%i, sosyal hukuk devleti içerisinde yer alan ve 
bu ilkeyi olu"turan temel kavramlardan biri olarak görmekteyiz.

!"çi, memur, esnaf, sanatkâr ve çiftçi olmak üzere tüm çalı"anlarımızın sosyal 
güvenlik "emsiyesi altında toplanması, sosyal güvenlik politikamızın ana hedefini 
te"kil etmektedir. Bu anahedef içinde, çe"itli sosyal güvenlik kanunlarında yer alan 
sosyal sigorta hakları arasında norm ve standart bütünlü%ünün sa%lanması, Hükü-
metimizin önemle üzerinde durdu%u çalı"malardan biri olacaktır.

Emekli, dul ve yetimlerimizin aylıkları, enflasyondan etkilenmeyecek bir "e-
kilde sosyal güvenlik kurulu"larının malî kaynakları dikkate alınarak ayarlanacak-
tır. Bu amacı gerçekle"tirmek üzere, sosyal sigorta primlerinin tahsilatına özel bir 
önem verilerek, sosyal sigorta fonlarının en verimli alanlarda de%erlendirilmesi 
temin edilecektir.

Halen Sosyal Sigortalar Kurumu sa%lık hizmetinden faydalanan takriben 20 
milyon vatanda"ımıza daha iyi sa%lık hizmeti verebilmek amacıyla, sistem, geni"le-
tilerek yaygınla"tırılacak ve personel, araç, gereç eksiklikleri giderilecektir.
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Ba%-Kur’un, esnaf, sanatkâr ve di%er ba%ımsız çalı"anlar ile bunların emekli, 
dul ve yetimlerine sa%ladı%ı sosyal sigorta hakları Hükümetimizce ele alınarak, ilgi-
li kanunlar yeniden düzenlenecektir. Ba%-Kura, nimet-külfet dengesi içinde, en kısa 
zamanda, sigortalılar ile di%er hak sahiplerine arzu edilen seviyede sosyal sigorta 
hakkı sa%layabilen bir sosyal güvenlik kurulu"u hüviyeti kazandırılacaktır.

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım politikamız içinde, ya"lıların, gazilerin korun-
ması; korunmaya muhtaç çocuklar ile sakatların topluma kazandırılmaları; e%itim-
ö%retimlerine öncelik verilerek bunlara istihdam imkânları temini, ba"lıca çalı"ma-
larımız arasındadır.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — ANAP gitti, ba"ka parti geldi galiba!
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yurt dı"ında çalı"an i"çile-

rimizin sosyal güvenlik haklarının korunmasında titizlik gösterilerek, sosyal gü-
venlik sözle"melerinin günün sosyal güvenlik anlayı"ına uygun hale getirilmesine 
çalı"ılacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, çalı"ma hayatımızın; i"çi-i"veren-devlet 
üçlüsünün uyum içerisinde ve birbirini tamamlayacak biçimde yürütülmesine özel 
bir önem atfediyoruz. Çalı"ma hayatını düzenleme, çalı"anların hayat seviyesini 
yükseltme, çalı"anları koruma, i"çi sa%lı%ı ve i" güvenli%i konularında geli"mi" ül-
kelerin seviyesini hedeflemi" bulunuyoruz. Toplu pazarlık sisteminin en iyi "ekilde 
i"lemesi için gayret sarf edece%iz.

Bu a"amada, toplumsal olarak korunması gereken sakatlara yönelik hizmetle-
rin koordinasyonu ve istihdamı hususlarına ayrı bir önem verilerek, eski hüküm-
lülerin istihdam alanlarında de%erlendirilmesi temin edilmek suretiyle, topluma 
yararlı birer ki"i olmaları temin edilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; sa%lık konusundaki hedefimiz, herkesin, 
hayatını, bedenî, ruhî ve sosyal bakımdan tam güvence içinde sürdürmesini sa%la-
maktır. Bu hedefe ula"mak için, önümüzdeki dönemde sa%lık ve özellikle koruyucu 
sa%lık hizmetlerine önem ve öncelik verilecektir.

Sa%lık hizmetleri, etkili, güvenilir, kolay eri"ilebilir ve formaliteden uzak bir 
niteli%e kavu"turulacaktır. Biz, sa%lık hizmetlerinin temininde de sosyal adalete 
inanıyoruz.

Sa%lık hizmetleri ülke sathında dengeli bir "ekilde yaygınla"tırılacak ve bunun 
için, zorlayıcı de%il, özendirici tedbirler uygulanacaktır. Sa%lıklı bir nesil yeti"tir-
mek amacıyla, aile planlaması, ana ve çocuk sa%lı%ı konusundaki çalı"malara özel 
bir önem verilecektir.

Kamuya ait sa%lık kurum ve kurulu"larının, teçhizat bakımından modernize 
edilmeleri suretiyle, hizmet standartları yükseltilecektir.

Sa%lık alanında hizmet veren bütün kurulu"lar arasında i"bölümü ve i"birli%i 
sa%lanacaktır.

Bütün vatanda"larımızın sa%lık sigortasına kavu"turulması temel hedefimiz-
dir.
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Özel sa%lık müesseselerinin kurulması özendirilecek; bu alanda, bilhassa sa%-
lık turizmine a%ırlık verilerek, ülkemizde en modern sa%lık merkezlerinin kurulma-
sına yardımcı olunacaktır.

Sa%lık sektöründe kaynak tahsisine öncelik verilerek, finans sorunu mümkün 
oldu%unca ortadan kaldırılacak ve kamuya ait sa%lık kurumlarında uygulanacak fi-
yat tarifeleri buna göre tespit olunarak, ödeme güçlü%ü içerisindeki vatanda"ların 
da sa%lık hizmetlerinden tam olarak yararlanmaları sa%lanacaktır.

Yardımcı sa%lık personeli yeti"tirme yönünden yapılan çalı"malara, geli"tirile-
rek devam edilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; enerji, sulama, kara ve demiryolu, liman; 
yurt içi ve yurt dı"ı haberle"me; kara, hava, deniz ula"tırması gibi altyapı yatırım-
ları kalkınmanın temelini olu"turmaktadır. Bu yatırımların süratle geli"mesini 
sa%lamak, hedefimizdir, özellikle, Güneydo%u Anadolu Projesi, birinci öncelikli bir 
proje olarak dü"ünüldü%ünden, kısa sürede tamamlanabilmesi için her türlü imkân 
kullanılacaktır.

Büyük artı" gösteren ta"ıt trafi%ine cevap verebilmek amacıyla, 1983 yılında 
2.936 km olan beton asfalt yol uzunlu%u 4.542 km’ye, 1983 yılında 38.491 km. 
olan asfalt kaplamalı devlet ve il karayolları uzunlu%u 47.886 km’ye ula"tırılmı" 
bulunmaktadır.

1983 yılında 41 km. olan otoyol uzunlu%u, bugün 289 km’ye ula"mı"tır. 1991 
yılı sonunda yakla"ık 900 km’ye, 1992 yılı sonunda ise 1.200 km’ye ula"acaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; dünyanın sayılı barajları arasında yer alan 
ve tamamen Türk i"çisi, müteahhidi ve mühendislerince gerçekle"tirilmekte olan 
Atatürk Barajının gövde dolgusu, rekor bir sürede ve 1990 yılı a%ustos ayında ta-
mamlanmı"tır. Santralde ünitelerin montajına devam edilmekte olup, üniteler de 
1992 yılında üretime geçecektir. Sulama, 1993 yılında ba"layacaktır.

!n"aat teknikleri konusunda, dünyada çok süratli bir "ekilde geli"en teknoloji-
ler izlenecek ve yurdumuzda uygulama imkânları ara"tırılacaktır. Yapı elemanların-
da standardizasyonun sa%lanmasına çalı"ılacaktır.

Birle"mi" Milletler tarafından ilan edilmi" olan “Do%al Afet Zararlarının Azal-
tılması Uluslararası 10’uncu Yılı Çalı"maları”na aktif bir "ekilde katılınacaktır. Afet 
olmadan önce, zarar azaltıcı önlemlerin alınmasını sa%layacak bir afet politikası 
uygulamayı samimî bir hedef olarak seçmi" bulunuyoruz.

Turizm, sanayi ve hızlı kentle"me açısından önem arz eden bölgelerin, devam 
eden çevre düzeni planları süratle bitirilecektir.

3194 sayılı !mar Kanununda yapılacak de%i"iklikle belediye-vatanda" ili"kileri-
ni kolayla"tıracak düzenlemelere gidilecektir.

Ortakları yoksul ve dar gelirli olan konut kooperatiflerine ve vatanda"lara 10 
yıl vadeli ve faizsiz arsa tahsisleri yapılacaktır. Arsa Ofisi, arsa üretimine hız vere-
cek, uydu kentler ve toplu konut alanlarının imar planlarını hazırlayacaktır.
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Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; sanayile"me politikaları, kalkınmanın ana 
unsuru olmaya devam edecek, yeni teknolojilerin transferi ve uygulaması konusun-
da pratik tedbirler alınacaktır.

Üretilen malların, teknik yönden ve emniyet açısından, özellikle Avrupa Toplu-
lu%u tek pazarda öngörülen standartlara uydurulması konusunda, sanayimize yön 
verilecektir.

Yurt içinde ve yurt dı"ında gerek yatırım ve gerekse i"letme döneminde, etkili 
ve verimli mü"avirlik hizmetlerinin sunulması ve böylece, yeti"mi" ve ihtisasla"mı" 
insan gücümüzün tam olarak kullanımının sa%lanması için, mü"avirlik ve mühen-
dislik hizmetleri sektörü te"vik edilecektir. Bu maksatla, yeti"mi" insan gücü en-
vanteri yapılacaktır.

Dı" ülkelerde gerçekle"tirilecek sanayi yatırım projeleri özendirilecek, gereken 
teknolojik destek ve koordinasyon sa%lanacaktır.

Gerek yurt içinde üretilen, gerekse ithal edilen malların kalite, standart de-
netimlerine özel bir önem verilecek, tüketiciye ve sanayie intikal eden bu malların 
yedek parça ve servis hizmetlerinin devamlılı%ı ve etkinli%i sa%lanacaktır.

Bilindi%i gibi, modern bir sınaî mülkiyet sistemi, yabancı sermaye ve teknolo-
ji akı"ının hızlandırılmasına ve yurt içinde teknoloji üretiminin te"vik edilmesine 
önemli ölçüde yardıma olmaktadır.

Sınaî mülkiyetle ilgili yüz yılı a"kın bir süreden beri yürürlükte bulunan Berat 
Kanunu yerine geçmek üzere, günümüzün geli"en ve de%i"en "artlarına ve ihtiyaç-
larına cevap verebilecek, dı" ticaret ve uluslararası ili"kilerimize ve Avrupa Toplulu-
%u üyeli%imizin gereklerine uygun yeni bir Patent Kanununun yürürlü%e konulması 
için gerekli çalı"malar yapılacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; Hükümetimizce küçük ve orta ölçekli sana-
yicinin modern i"yerlerine kavu"ması ve böylece verimlerinin artırılması amacıyla 
küçük sanayi siteleri yapımına ve desteklenmesine önem verilmektedir. Bu mak-
satla, geli"mi" sanayinin ihtiyaç duydu%u yan sanayi girdileri temin edilmekte ve 
küçük sanayi, ülkenin belirli merkezlerinde toplanmak yerine, ülke sathına dengeli 
olarak yayılmak suretiyle, hem boyut hem de mekân olarak sanayi entegrasyonu 
hız kazanmı" bulunmaktadır.

Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri kurulmasına, artan bir hızla 
devam edilecektir.

Kalite ve fiyat yönünden dünya pazarlarında rekabet edebilir bir üretim gücü-
nü devam ettirecek ve 2000’li yıllara hazırlanacak bir sanayi potansiyelinin olu"tu-
rulması için, yeni te"vik araçları geli"tirilecektir

Ekonomik hayatımızda önemli bir yeri olan ve kalkınmamızın dinamizmini ve 
kayna%ını te"kil eden esnaf, sanatkâr, tacir ve sanayicilerimizin meslekî kurulu"tan 
olan oda ve borsalarımızın fonksiyonlarım daha iyi ifa edebilmeleri için gerekli ko-
ordinasyon sa%lanacaktır.

Sanayiin entegrasyonu ve yaygın bir "ekilde geli"tirilmesi maksadıyla kurulan 
Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geli"tirme ve Destekleme Ba"kanlı%ı (KOSGEB) tara-
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fından, bu i"letmelerin sınırlı imkânları ile sa%layamadı%ı teknoloji, pazarlama, ni-
telikli i"gücü, kalite ve bilgi temini ve e%itim gibi hizmetleri kar"ılanacaktır. Ayrıca, 
bu kesimin yatırım ve i"letme kredisi gibi ihtiyaçlarının uygun "artlarla sa%lanma-
sına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

Tüketici haklarının korunması, mal ve hizmet piyasalarının istikrar kazanması 
için, geli"mi" ülkelerdekine benzer rekabet hukuk düzeninin sa%lanması, mal ve 
hizmetlerin üretim ve da%ıtımında meydana gelebilecek haksız rekabetin bertaraf 
edilebilmesi için, mevzuat çalı"maları en kısa zamanda Yüce Meclise sunulacaktır.

Üretim te"vik edilerek, tam kapasite ve tam istihdama yönelik te"vikler geti-
rilecektir.

Yatırımlarda te"vikler yönünden bölgesel da%ılıma özen gösterilecektir.
!llerin gerice kalmı" ilçeleri de tespit edilerek, bunların süratle kalkınması için 

te"vik araçlarından yararlandırılacaktır.
Kar"ılıklı menfaat dengesini koruyarak, yabancı sermayenin geli"inin te"vik 

edilmesi gibi yeni yakla"ımlarımız olacaktır.
Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; 1983 yılından bu yana, Hükümetimiz dı" 

ticarete gereken önemi vermi" ve serbest ekonominin gere%i olarak, di%er konular-
da oldu%u gibi, devletin müdahalesi asgariye indirilmi"tir.

!thalatta, haksız rekabetin önlenmesi için gerekli mevzuat yürürlü%e konmu" 
olup, ciddiyetle takip ve tatbik edilecektir.

1980 yılında 2,9 milyar dolar olan ihracatımız, mevzuatın serbestle"tirilmesi, 
gerçekçi kur politikası ve iktisadî hayattaki istikrar sonucu artan üretim, sürdü-
rülen dı"a açılma ve yeni pazarlara yerle"me politikaları sonucu, 1990 yılında 13 
milyar dolara ula"mı"tır.

1980 yılında ihracatın ithalatı kar"ılama oranı yüzde 36,8 iken, 1990’da yüzde 
58,1 olmu"tur.

Dı" ticaretimizin, kom"u ülkeler dikkate alındı%ında, hala büyük oranda ar-
tabilece%i görülmektedir. Çevremizdeki ülkelerin nüfusları toplamı 400 milyon 
olup, gayri safi millî hâsılaları 1.395 milyar dolardır. Körfez krizinin sona ermesi 
ve giderek bölge ülkelerine istikrar gelmesi yanında, AET ülkeleriyle olan münase-
betlerimiz de dikkate alındı%ında, bu pazara ihracatımızın artırılması için gerekli 
tedbirler alınacaktır. Çevre ülkelerle yapılacak sınır ticaretine devam edilerek, daha 
da geli"tirilmesine çalı"ılacaktır.

!hracat, üretim safhasında te"vik edilerek, te"vikler, istisnalar dı"ında nakdî 
olmaktan çıkarılacaktır. Her "eyin te"vik edilmesi, kaynakların da%ılmasına ve ya-
tırım verimlili%inin dü"mesine neden olaca%ından, rekabet gücümüzün bulundu%u 
sahalar ile yüksek teknoloji te"vikine çalı"ılacaktır. Te"vikler, tam istihdam ve tam 
kapasiteye yönelik olacaktır.

!hracatın güvence içinde yapılması için, ihracat sigortası sistemi çalı"tırılacak-
tır.

!hracatın artırılması amacıyla, Türk Lirasında revalüasyona gidilmeyecektir.
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Ayrıca, ithalatta standartlarımızın uygulanması ve anamallarda satı" sonrası 
servisinin bulunmasına dikkat edilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; dı" ticarete verdi%imiz önemin di%er bir 
göstergesi olarak, yeniden bir yapılanmaya gidilecek, Hazine ve Dı" Ticaret Müste-
"arlı%ının Dı" Ticaret birimleriyle, DPT’nin Te"vik ve Uygulama, Yabancı Sermaye 
ve Serbest Bölgeler Birimleri, yeni kurulacak Dı" Ticaret Müste"arlı%ı bünyesinde 
toplanacaktır. DPT’nin !slam Ülkeleriyle !"birli%i Birimi Dı"i"leri Bakanlı%ına veri-
lerek DPT’ye, isti"arî bir birim niteli%i kazandırılacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; Hükümetimiz, ula"tırma ve haberle"me 
hizmetlerinin, sa%lıklı bir yapıya kavu"turulması, sektörde verimlili%in artırılması, 
mevcut kapasitelerin etkin bir biçimde kullanımı ve altyapıların güvenli ve ekono-
mik bir hizmeti eksiksiz olarak yerine getirecek "ekilde düzelmesini esas almı"tır.

Bu amaçla, ula"tırma ve haberle"me sistemlerimiz, ekonomik geli"meyi des-
tekleyen, ülke kalkınmasında darbo%az olu"turmayan, uluslararası ticareti kolay-
la"tıran ve ödemeler dengesine azamî katkıyı sa%layacak yönde geli"tirilecektir.

Mevcut demiryolu a%ımızın elektrifikasyon, sinyalizasyon ve modernizasyo-
nuna önem verilecektir.

Deniz ticaret filomuzun gençle"tirilmesi ve ta"ıma ihtiyaçlarına uygun olarak 
büyütülmesi, denizcilik politikamızın esasıdır. Sektörün a%ırlı%ının özel te"ebbüse 
geçmesi, destekledi%imiz bir politika olacaktır.

Havayolu ile yolcu ve kargo ta"ımacılı%ının geli"tirilmesine gayret edilecek ve 
hava meydanlarının uluslararası trafi%e cevap verilebilecek "ekilde modernle"tiril-
mesine devam edilecektir.

Hava trafik kontrol hürmetlerinin sürat ve emniyetle yapılması ve Türk hava 
sahasının güvenli%inin, kurulacak radar a%ıyla kaplanması projesi bu yıl tamamla-
nacaktır.

Sivil havacılık kesiminde özel sektörün aktif rol alması sa%lanacak, sivil hava-
cılık faaliyetlerinin kontrolü, denetlenmesi ve koordinasyonunun daha etkin bir 
"ekilde yerine getirilmesi için gerekli yapısal düzenlemeler sürdürülecektir.

Yurt içinde küçük havaalanı yapımı te"vik edilecek, hava ula"ımının bütün 
önemli merkezlere götürülmesi sa%lanacaktır.

Yurt içi ve yurt dı"ı karayoluyla yük ve yolcu ta"ıma hizmetleri, iktisadî ve sos-
yal ihtiyaçlara uygun olarak geli"tirilecektir.

Di%er ANAP Hükümetleri döneminde oldu%u gibi, haberle"me konusu önemli 
bir altyapı hizmeti olarak kabul edilecek, bu hizmetin en iyi "ekilde temini için, 
yatırımlara büyük bir hızla devam edilecektir. Bu yıl sonunda ülkemizde 9 milyon 
telefon, 30 bin teleks hattı, 4.500 data aktarma hattı i"ler duruma geçecektir. Telsiz 
telefon, ça%rı ve oto telefon "ebekeleri yurt çapına yaygınla"tırılacaktır, önümüz-
deki yıllarda, her yıl 1,5 milyon telefon hattı ilave edilecek, bunun 600 bini köylere 
monte edilecektir. Bu yıl, görüntülü telefon, videoteks, elektronik posta, uydu ile 
haberle"me sistemi devreye girecektir.

Di%er taraftan, radyo, televizyon hizmetlerinin ça%ımızın gerektirdi%i yayın 
kalitesinde ve yurdumuzun her tarafından yaygın "ekilde izlenebilmesinin yanı 
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sıra, yayınlarımızın yurt dı"ında da yeterli kalitede izlenebilmesini teminen, gerekli 
yatırımlar hızlandırılacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; tarım, topra%a, suya ve iklim "artlarına 
ba%lı, zahmetli; tecrübe, fedakârlık ve sabır isteyen sektördür.

Çiftçi ve köylümüz, sosyal yapımızın ana unsurudur. Tarım sektörü, sanayi ve 
hizmet sektörlerindeki geli"meye ra%men ekonominin itici gücü olma vasfını koru-
maktadır.

Tarımda üretim ve verim artırmada uygun iklim "artları ve girdilerin yanında, 
bilhassa son yıllarda çiftçilerimizin gelir ve hayat seviyesini yükseltmek için tekno-
lojik de%i"iklikler de büyük önem kazanmı"tır.

1984-1990 yılları arasında tarım sektörü yıllık ortalama geli"me hızı yüzde 
3,6 olmu"tur. Bu dönemdeki geli"me hızı, 1989 yılında son elli yılın en kurak yılı 
ya"anmı" olmasına ra%men, 1963-1983 döneminin üzerindedir. Tarım sektörün-
de verim, dolayısıyla üretimi artırmak için girdi kullanımının artırılmasına büyük 
önem verilmi"tir.

Tohumculukta üretim, ithalat, da%ıtım, fiyatlandırma ve finansman belirli 
esaslara ba%lanmı", yerli ve yabancı 48 tohumculuk "irketi kurulmu", üretimi ya-
pılan kaliteli tohumlar çiftçilerimizin istifadesine sunuldu%u gibi, ihracatı da yapıl-
mı"tır. Bu alandaki te"viklere, tohumculuk ve fidan üretimi ile ilgili teknolojilerin 
yurda getirilmesi için devam edilecektir.

Dü"ük verimli yerli hayvan ırklarımızın ıslahı maksadıyla, sunî tohumlama 
hizmetlerine hız kazandırılmı"tır. Hayvancılı%ımızı, özellikle süt sı%ırcılı%ını geli"-
tirmek ve yüksek vasıflı damızlıkların yurt içinde üretilmesini sa%lamak amacıyla, 
bugüne kadar yakla"ık 66 bin gebe düve ithal edilmi" olup, hedef alınan 100 bin ba" 
damızlık ithalatı kısa zamanda gerçekle"tirilecektir.

Tabiî kaynakların korunması, tabii potansiyelin rasyonel kullanımının sa%lan-
ması, su ürünleri üretimiyle, kültür balıkçılı%ının geli"tirilmesi faaliyetlerine önem 
verilecektir.

Hububat satı"ının, çiftçilerimizin menfaatlerine uygun olarak yürütülmesi 
için, dünya çapındaki borsalar gibi tahıl borsası kurulacaktır. Bu sistem, üreticinin 
malını hasattan önce pazarlama imkânı sa%layaca%ından, çiftçilerimize ek bir fi-
nansman imkânı getirecektir.

Tarım Reformu Kanunu çerçevesinde, reform bölgesi alanlarındaki çiftçilerin 
topraklandırılması ve üretimde verimliliklerinin artırılması uygulamaları devam 
ettirilecektir.

Çayır ve meraların tespit, tahsis ve düzenlenmesiyle ilgili olarak hazırlanan 
Mera Kanun Tasarısının bir an önce Yüce Meclisimizden geçirilerek Türk köylü ve 
çiftçisinin hizmetine sunulması sa%lanacaktır.

Son 7 yılda, 800 bin hektarın üzerinde bir alan sulamaya açılmı"tır. Böylece, 
1983 yılında, sulanabilir arazilerin yüzde 35,9’u sulanmı"ken, bu oran 1990 yılında 
yüzde 45,4’e yükseltilmi"tir. Ülkemizin en büyük projesi olan Güneydo%u Anadolu 
Projesi ile, yakla"ık 1,7 milyon hektar alan sulanacak; ayrıca, bu proje ile ülkemizin 
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en verimli toprakları suya kavu"mu" olacaktır. Bu suretle, her yıl, yakla"ık, 100 bin 
hektar alan sulamaya açılacaktır.

Münferit sulama yapan çiftçimize, imkânlar ölçüsünde elektrik enerjisinden 
istifade etmesi için, projeler geli"tirilecek ve yapılabilir olanlar uygulamaya geçiri-
lecektir.

Hedefimiz, imkânlarımızı azamî ölçüde kullanarak, kısa sürede bütün köyleri-
mizi yaz ve kı" geçit veren yollara, sa%lıklı içme ve kullanma suyuna kavu"turmak-
tır.

Tarım ürünleri destekleme fiyatları, enflasyonun üzerinde tutulmaya devam 
edilecektir. Ürün bedelleri, imkânlar ölçüsünde pe"in ödenecektir. Gecikmesi ha-
linde, ödemeler için birçok üründe ilan edilen fiyatlara ek olarak, haftalık ve aylık 
ilave ödemeler yapılacaktır. Böylece, çiftçilerimizin el eme%i ve alın terinin de%er-
lendirilmesine özen gösterilmeye itina edilecektir.

Çiftçilerimize pe"in ödeme yapılamadı%ı hallerde, Ziraat Bankasına olan borcu 
öncelikle mahsup edilip, faiz tahakkukunun önüne geçilecektir.

Çiftçilerimizin süratli, yeterli ve zamanında kredi alabilmeleri ve kredi limitleri 
ile ikraz birimlerinin artırılması sa%lanacaktır.

Ziraat Bankası, aslî görevi olan çiftçimize ve köylümüze en iyi hizmeti verebil-
mesi için yönlendirilecek ve kaynakları artırılacaktır.

Orman kadastro ve mülkiyet çalı"malarına, orman yangınları ve koruma faali-
yetlerindeki hizmetlere devam edilecektir.

Ormanlarımızı vasıf ve üretim yönünden ileri bir seviyeye çıkarmak amacıyla, 
devlet ve orman köylüsü ili"kilerinin iyile"tirilmesine ve a%açlandırma hizmetleri-
ne öncelikli olarak devam edilecektir.

Bozuk ve verimsiz orman alanlarının verimli duruma getirilmesi için hedef alı-
nan her yıl 150 bin hektar alanın a%açlandırılması sa%lanacaktır.

Orman sınırları dı"ına çıkarılan ta"ınmaz malların, Anayasa hükümleri çerçe-
vesinde, hak sahibi köylü vatanda"lara intikalini sa%lamak üzere yasal düzenleme-
lere öncelik verilecektir.

Çiftçinin gelirinin artırılması, sosyal refah seviyesinin yükseltilmesi için süb-
vansiyonlara devam edilecektir.

!thalat ve ihracatta, fiyat dengesini sa%lamak üzere, çiftçimizi, fiyat hareketleri 
kar"ısında koruma tedbirleri ile te"vik primi uygulamasına devam edilecektir.

Tarım ormancılık ve köye giden hizmetlerde önemli yatırım ve geli"melere ye-
nilerini ilave etmek, toprak, su ye iklim kaynaklarımızı daha iyi de%erlendirmek, 
mevcut potansiyeli daha da hızlı harekete geçirebilmek için;

Hızla artan nüfusumuzun yeterli ve dengeli bir "ekilde beslenmesi,
Sanayinin ihtiyacı olan hammaddenin kar"ılanması,
!hracatımızın daha da artırılması için, dı" pazarın istedi%i standartlarda ve re-

kabet edebilir fiyatlarla üretim yapılması,
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Kırsal alanda ya"ayan çiftçiler ve orman köylümüzün gelirlerini artırarak refah 
seviyesinin yükseltilmesi, "ehirde olan her iyi "eyin köye ula"tırılması temel hedef-
lerimiz olacaktır.

Böylece, Türk köylüsü ve çiftçisinin gelir ve refah seviyesinin yükseltilmesi, el 
eme%i ve alın terinin de%erlendirilmesi sa%lanacaktır.

ORHAN $ENDA% (Adana) — $imdiye kadar neredeydiniz?
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Ba"kan, Sayın mil-

letvekilleri; Anavatan Partisi hükümetlerinin bugüne kadar maden ve madencilik 
konularına verdi%i önem malumunuzdur. Ülkemizin maden potansiyelinin hızla 
ortaya çıkarılmasını, madencilik sektörünün modern ve etkin bir yapıya kavu"tu-
rularak potansiyelin en iyi "ekilde de%erlendirilmesini, i"letilmesini ve pazarlanma-
sını sa%lamak amacıyla, Anavatan Partisi Hükümetlerinin almı" oldu%u tedbirleri 
ve te"vikleri daha da geli"tirmek hedefimiz olmaktadır, özel sektör bu sahada daha 
da te"vik edilecektir. Devletle"tirilmi" bulunan madenlerin iadesi veya özelle"tiril-
mesi sa%lanacaktır.

Yerli petrol aramalarına daha büyük kaynak ayrılacaktır.
Elektrik enerjisi üretimi artırılırken, maliyeti dü"ürücü tedbirler alınacak ve 

özelle"tirme çalı"malarına hız verilecektir.
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Faaliyet raporu mu bu?
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Ba"kan, Sayın millet-

vekilleri; Hükümetimiz, turizm sektörünün sorunlarının tespiti ile çözümlerinin 
belirlenece%i ve kamu kurulu"ları ile özel sektör temsilcilerinin katıldı%ı Turizm 
Koordinasyon Kurulu olu"turacak ve bu kurul Turizm Bakanının ba"kanlı%ında 
belli aralıklarla toplanacaktır.

Turizmin, özellikle bir hizmet sektörü olması nedeniyle, bu alanda do%rudan 
veya dolaylı hizmet verenlerin sayıca yeterli düzeye getirilmesi ve e%itilmesi sure-
tiyle, hizmet standardının yükseltilmesi ve turizmimizin kilit ta"ı olan do%al ve kül-
türel de%erlerin korunabilmesi için ulusal turizm bilincinin geli"tirilmesine yönelik 
etkin projeleri gerçekle"tirmek amacımızdır.

Ülkemizin sahip oldu%u turizm potansiyelinin tanıtılmasına yönelik olarak 
ba"latmı" oldu%umuz Avrupa, ABD ve Uzak do%udaki tanıtma kampanyalarına 
daha etkin olarak devam edilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri; millî kültürün geli"tirilmesi ve yaygınla"tı-
rılması, kalkınma politikalarının, temel ilkelerinin ba"ında gelecektir.

Millî kültürümüzün gelecek nesillere zenginle"tirilerek intikal ettirilebilmesi 
için, millî ve manevî de%erlerin korunmasında millî bütünlü%ün ve dayanı"manın 
sa%lamla"tırılmasında temel unsur, hiç ku"kusuz, kültürümüzün ara"tırılması ve 
tanıtılmasıdır.

Kültür ve sanat, millî de%erlerin korunmasında ve geli"tirilmesinde oldu%u ka-
dar, uluslararası münasebetlerde de yakınla"ma ve dayanı"manın temel unsurudur. 
Kültürümüzün dünya ülkelerine tanıtılmasına özen gösterilecektir.
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Kütüphanelerin ülke çapında zenginle"tirilmesi, okuma zevk ve alı"kanlı%ının 
yaygınla"tırılması için gerekli çalı"malar yapılacaktır.

Eski yapı ve eserlerin korunması, ya"atılması için ciddî tedbirler alınacaktır.
Eski eser kaçakçılı%ının önlenebilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacak ve 

çe"itli tarihlerde yurt dı"ına kaçırılan eski eserlerin Türkiye’ye geri getirilmesi için, 
uluslararası boyutlarda mücadeleye devam edilecektir.

Tarihimizin gerçeklerine ı"ık tutacak ar"iv belgelerinin korunması, tasnif edil-
mesi ve ara"tırmacıların hizmetine sunulması sa%lanacaktır.

Milletimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli rolü olan edebiyat, müzik, 
resim, folklor, sinema, tiyatro ve di%er sanat dallarının millî kültür birikimimizden 
yararlandırılarak geli"tirilmesi, kültür ve sanat politikamızın ana hedefidir.

Türk film sanayiinin geli"tirilmesiyle, fikir ve sanat eseri sahiplerinin hakları-
nın korunması konusunda devletçe her türlü destek sa%lanacaktır.

Sayın Ba"kan, Yüce Meclisin de%erli üyeleri; Anavatan Partisi Hükümetleri dö-
neminde, Türkiye, ekonomide yapısal de%i"imi gerçekle"tirmi", dı"a açık bir toplum 
haline gelmi", siyasî istikrarını korumu", kavgasız bir siyasî ortama kavu"mu"tur. 
Ülkemiz, altyapı yönünden modern bir görünüm kazanmı"tır. Bugün ula"tı%ımız 
noktadan geriye dönmemiz mümkün de%ildir.

E"i%inde bulundu%umuz 2000’li yıllarda, ülkemizin, yeniden kurulmakta olan 
dünyanın kenar mahallesinde de%il de merkezinde yer almasını sa%lamak için, bu 
olumlu geli"melerin devam ettirilmesi "arttır.

Hükümetimiz, Yüce Meclisin itimadına mazhar oldu%u takdirde, bu itimada 
layık olabilmek ve programını en iyi biçimde uygulamak için bütün gücüyle çalı"a-
caktır. Bu çalı"malarımızda Allah’ın bizi ba"aralı kılmasını niyaz ediyor, Yüce He-
yetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP ve Bakanlar Kurulu sıralarından 
“Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar)

BA$KAN — Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu Programı, Sayın Ba"bakan 
tarafından Genel Kurula sunulmu"tur.

HASAN NAMAL (Antalya) — Yalanname mi?
"BRAH"M GÜRDAL ("sparta) — Faaliyet raporu okundu.

Hükümet Programının görü#ülmesi ve güvenoylamasının, gündemin 
“Özel Gündemde Yer Alacak !#ler” kısmında yer almasına ve Program üzerin-
deki görü#me sürelerine ili#kin Danı#ma Kurulu önerisi 

BA$KAN — Danı"ma Kurulu önerisi vardır; okutup oylarınıza sunaca%ım: 
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Danı!ma Kurulu önerisi 

No: 101       28.6.1991
Danı"ma Kurulunca a"a%ıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uy-

gun görülmü"tür.

". Kaya Erdem
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Ba!kanı

Ra!it Daldal    Hasan Fehmi Güne!
ANAP Grup Ba!kanvekili  SHP Grup Ba!kanvekili

Vefa Tanır
DYP Grup Ba!kanvekili

Öneri: 
Hükümet Programının görü"ülmesi ve güven oylamasının gündemin “Özel 

Gündemde Yer Alacak !"ler” kısmında yer alması; Program üzerindeki görü"meler-
de Hükümet ve siyasî parti grupları adına yapılacak konu"maların 1’er saat, ki"isel 
konu"maların 20’"er dakika olması ve görü"melerin tamamlanmasına kadar çalı"-
ma süresinin uzatılması önerilmi"tir.

BA$KAN — Danı"ma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Danı"ma Kurulu önerisi kabul edilmi"tir. 

Anayasamızın 110 ve !çtüzü%ün 105’inci maddeleri, Bakanlar Kurulu programı 
üzerindeki görü"melerin, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra 
yapılmasını öngörmektedir. Buna göre, Bakanlar Kurulu programı üzerindeki gö-
rü"meler 3 Temmuz 1991 Çar"amba günü yapılacaktır.

Hükümet programı üzerinde söz isteyen iki parti grubu arasında yapılan kura 
çekiminde, birinci sırayı Do%ru Yol Partisi, ikinci sırayı ise Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti almı"tır; gayet tabiî, üçüncü sırada da Anavatan Partisi Grubu söz alacaktır.

Ki"isel olarak söz isteyenler arasında yapılan kura çekiminde, birinci sırayı Ba-
hattin Çalo%lu, ikinci sırayı Özer Gürbüz, üçüncü sırayı Mahmut Öztürk, dördün-
cü sırayı Tevfik Koçak, be"inci sırayı Orhan $enda%, altıncı sırayı Kemal Anadol, 
yedinci sırayı Kâmil Ate"o%ulları, sekizinci sırayı !smail $engün, dokuzuncu sırayı 
Mehmet Korkmaz, onuncu sırayı Kamer Genç, onbirinci sırayı Fehmi I"ıklar, oni-
kinci sırayı Mustafa Yılmaz, onüçüncü sırayı Hilmi Ziya Postacı, ondördüncü sırayı 
Mahmut Alınak, onbe"inci sırayı !brahim Gürdal, onaltıncı sırayı Zeki Çeliker ve 
onyedinci sırayı Re"it Ülker almı"lardır.

Bakanlar Kurulu programı üzerindeki görü"meleri yapmak için, 3 Temmuz 
1991 Çar"amba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birle"imi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16.32
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 18 Cilt 61 Birle!im 130 (Ola#anüstü)

Sayfa 603-671
03.07.1991 Çar!amba

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: #smet Kaya Erdem

KÂT!P ÜYELER: Mustafa Ertu"rul Ünlü (Bursa)
Ertu"rul Özdemir (Ordu)

Açılma Saati: 15.00

BA$KAN — Sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu 
Birle"imini açıyorum.

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

Ba"kan.

Hükümet Programının Görü!ülmesi

BA$KAN — Gündemimize göre, Ba"bakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından ku-
rulan Bakanlar Kurulunun programı üzerinde görü"melere ba"lıyoruz.

Görü"melerde, !çtüzü%ün 73’üncü maddesi gere%ince siyasî parti gruplarını 
temsilen bir üyeye, "ahısları adına iki sayın üyeye ve Hükümet adına Ba"bakana söz 
verilecektir.

Program üzerinde söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum: Grupla-
rın adına; birinci sırada, Sayın Süleyman Demirel, Do%ru Yol Partisi Genel Ba"kanı; 
Isparta Milletvekili (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

!kinci sırada, Sayın Erdal !nönü, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Ba"kanı; 
!zmir Milletvekili. (SHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Üçüncü sırada, Sayın Ra"it Daldal, Anavatan Partisi Grup Ba"kanvekili; Ni%de 
Milletvekili. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

$ahısları adına; Bahattin Çalo%lu; Anavatan Partisi Artvin Milletvekili (ANAP 
sıralarından alkı!lar); Özer Gürbüz; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Sinop Milletvekili 
(SHP sıralarından alkı!lar)

Genel Kurulun...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Ba"kan, !çtüzü%ün 105’inci maddesinin 

üçüncü fıkrasına göre, 30.6.1991 tarihli 129’uncu Birle"imde Bakanlar Kurulu lis-
tesinin açıklanmasından sonra, siz, “hayırlı olsun” dedikten hemen sonra, “Hükü-
met Programının aleyhinde söz istiyorum” diyerek, söz talebinde bulunuyorum.
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Seçim bölgem olan Tunceli’de i"kence yapılmaktadır. Sel felaketi olmu"tur, hiç-
bir yardım yapılmamı"tır; bunları dile getirmek için söz istedim. Siz, Genel Kurulda 
!çtüzü%ü mü, yoksa keyfili%i mi uyguluyorsunuz?

BA$KAN — Sayın Genç, buyurun, yerinize oturun.

“30.6.1991 tarihli 129’uncu Birle"imde, müracaatlar alınmı", kura çekimi sure-
tiyle, konu Divanda halledilmi"tir. Lütfen yerinize oturun.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, hayır, ilk defa burada... 

BA$KAN — Lütfen oturunuz.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Ba"kan, tutumunuz hakkında, !çtüzü%ün 
64’üncü maddesine göre söz istiyorum. Söz hakkımı kesemezsiniz.

BA$KAN — Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun, 30.6.1991 tarihli 129’uncu 
Birle"iminde alınan karar gere%ince, siyasî partiler ve hükümet adına birer saat, 
"ahısları adına 20’"er dakika konu"ma süresi verilecektir.

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

BA$KAN — Söz sırası, Do%ru Yol Partisi Genel Ba"kanı Sayın Demirel’dedir. 
Buyurun Sayın Demirel. (DYP sıralarından ayakta alkı!lar)

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Sayın Ba"kan, 
sayın milletvekilleri, bu yayını takip eden aziz vatanda"larım, basınımızın de%erli 
mensupları... (ANAP sıralarından “#çtüzü"e aykırı” sesleri) Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. (DYP sıralarından alkı!lar)

!tiraz, e%er vatanda"ları selamlamaya ise, çok ayıp bir "ey, çok ayıp bir "ey.

"SMA"L $ENGÜN (Denizli) — !çtüzük ihlali.

SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Milletin Meclisinde, bu programı sey-
reden vatanda"ların selamlanmasına itirazı ayıp kar"ılarım. (ANAP sıralarından gü-
rültüler)

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Susun be, ba"ıbozuklar!

SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hükümet Programı tartı"ılacak, birer 
saat müddetle konu"ulacak... Tabii ki, bir saatin içerisine ne sı%arsa o söylenecek. 
Aslında, bu çe"it tartı"maları bu kadar sıkı"tırmanın bir anlamı yoktur. Çünkü, Hü-
kümet ciddî bir müessesedir, hükümet programı ciddî bir olay olması lazım gelir ve 
bunu bir "ekli yerine getirmek için yapıyormu"uz gibi bir duruma sokmak yanlı"tır. 
Bu kürsüye, serbest kürsü olarak, herkes neyi varsa gelip söylemelidir; milletin adı-
na söylenecektir, onun cevapları da varsa verilmelidir.

MUSTAFA KIZILO%LU (Afyon) — Mani olan mı var?

SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Onun içindir ki, biz, e%er ülkenin so-
runlarıyla ilgili her "eyi söyleyemezsek, bu, onları önemsemedi%imizden dolayı de-
%il, zamana bu kadarı sı%dı%ından dolayıdır; evvela bunu kaydedelim.
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Bir olayla kar"ı kar"ıyadır Türkiye. Siyasî iktidar devam ediyor; ama, hükü-
met de%i"iyor... Bu, yeni bir olaydır. Bu çe"it olaylar olmaz mı? Olur ve buna bir 
"ey dedi%imiz de yoktur; sadece, söylemek istedi%imiz "ey, böyle bir Hükümet, as-
lında kendisini daha önceki hükümetlerin de icraatlarını, tasarruflarını savunma 
durumunda görmü" ve Hükümet Programı olarak, evvela, buraya 1983’ten 1991 
Haziranına kadar ANAP !ktidarlarının veya ANAP !ktidarının icraatını getirmi"-
tir. Binaenaleyh, bizi bir hesapla"maya mecbur bırakmı"tır. “Yani, 1983’ten 1991’e 
kadar yapılan icraat bu kürsüden ifade olundu%una göre ve bu yeni kurulmu" bu-
lunan Hükümet tarafından da bu icraat kabullenildi%ine göre, gayet tabiî ki, bizim, 
bu icraatı ele"tirmemiz, geçmi"i karı"tırmak de%ildir, geçen yılları karı"tırmak da 
de%ildir; halkın adına yapılacak bir hesapla"madır. Ondan sonra, bu Hükümetin ne 
yapaca%ı söz konusudur. Gayet tabiî ki, bu, Hükümet için gıpta edilecek bir durum 
de%ildir; çünkü, 1983’ten 1991’e kadar olan ANAP !ktidarının icraatını savunmak 
o kadar kolay de%ildir; ama, Hükümete de diyecek bir "ey bulamıyorum; reddimiras 
yapması garip olur; fakat, söylemek istedi%im "ey, fevkalade a%ır bir yükü almı"tır 
üstüne. Buna, eskiden, hamulei giran-baha derlerdi. Yani, ta"ınamayacak kadar a%ır 
bir yükü almı"tır üstüne.

Bu Hükümetin gıpta edilecek bir tarafı yoktur...
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Hayırlı olsun deyin evvela.
SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Daha durun bakalım... E%er ne diyece-

%imi sen tayin edeceksen, bu kürsünün hürlü%ü nerede kaldı?
Bu Hükümetin gıpta edilecek bir tarafı yoktur; çünkü 1983-1991 arası icraatı 

ile halkın arasına sıkı"mı"tır. 1983-1991 icraatı denildi%i zaman, daha çok, bugün-
kü Çankaya akla gelir ve bir tarafta o vardır. O dönemi dile getirse, o icraata bir "ey 
dese, onunla kar"ı kar"ıya gelecektir; bir "ey demese bu defa halkla kar"ı kar"ıya 
gelecektir... Bu durumu kaydetmek istiyorum. “Bundan sana ne?” derseniz, sadece 
bir durum muhakemesi yaparken, prizmanın her yüzünü görmek bakımından, bu 
mülahazayı serdetmeyi faydalı buldum. Sonraları, buna zaman zaman rücu edece-
%im. Bunun iki ucu nedir; yani, kıskacın iki ucundaki sıkı"ıklık nedir, nereye getirir 
nereye götürür, bunu ortaya koyaca%ım.

$imdi, halk ucuna bakalım... Feryat var Türkiye’de. “Hayır, öyle de%ildir.” den-
mesini isterim do%rusu. “Demirel, halk feryat ediyor diyorsun; ama, bunu sen icat 
ediyorsun” denmesini bu kürsüden isterim veya “hayır, feryat falan yoktur, halk, 
bizden (ANAP !ktidarından) memnundur; bu, yeni Hükümet bir nöbet de%i"tir-
medir; binaenaleyh, biz yolumuza bildi%imiz gibi devam edece%iz” denmesini bu 
kürsüden isterim. Yahut da, bugün, 1991 Temmuzundaki Türkiye nedir; bunu, gö-
rev alan Hükümetin bir anlatması lazım gelir gibi geldi bana. “Efendim, programı 
okuduk, bu programın içinde yazılı, bunu çıkaramadınız mı?” denebilir. Çıkarama-
dık açıkçası... Yani, bunu çıkaramadık bunun içerisinden. (DYP sıralarından alkı!lar)

“$ikâyet” dedi%imiz zaman... $ikâyetler ufunet halindedir; halinden mem-
nun olana rastlamak Türkiye’de pek mümkün de%ildir. Köylüler halinden çok 
"ikâyetçidir. Ama, bütün köylüler ve çiftçiler "ikâyetçidir: !psala’nın çeltik üretici-
sinden, Erzurum’un, A%rı’nın, Kars’ın hayvan üreticisine kadar; Vezirköprü’nün süt 
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üreticisine kadar; Konya’nın hububat üreticisine kadar; Adana’nın pamuk üretici-
sine, soya üreticisine kadar; Gemlik’in zeytin üreticisine kadar, aklınıza, Türkiye’de 
köylüler ve çiftçiler olarak kim geliyorsa, bunlar "ikâyetçidir.

Gene, bu kürsüye davet ediyoruz Sayın Hükümeti... “hayır, köylüler ve çiftçiler 
bizden memnundur; çünkü, biz "u icraatı yaptık” demelerini isteriz. Bu bir hesap-
la"ma oldu%una göre, bizi soraca%ız, Hükümet de kendisini savunacak... Biz iddia 
ediyoruz ki, köylüler ve çiftçiler Türkiye’nin nüfusunun yarısını te"kil eder; a"a%ı 
yukarı, çalı"an nüfusun da yüzde 55’ini te"kil eder, köylüler ve çiftçiler hallerinden 
çok "ikâyetçidirler.

!"çiler hallerinden "ikâyetçidir, memurlar, ö%retmenler hallerinden 
"ikâyetçidir, "oförler hallerinden "ikâyetçidir, esnaf halinden "ikâyetçidir, gençler 
hallerinden "ikâyetçidir, i"sizler hallerinden "ikâyetçidir. Velhâsıl, "ehirde ve köyde 
kime rastlıyorsanız, halinden memnun olan ki"i, gerçekten, nazar boncu%u "eklin-
de takdim edilmesi gerekecek kadar azdır. “Herkes mi "ikâyetçi?” derseniz, belki 
memnun olanlar da vardır da, bizim görevimiz, "ikâyetleri dile getirmektir ve iste-
riz ki, hakikaten, bizim bu söylediklerimizin do%ru olmadı%ı ifade edilsin bu kürsü-
den. Çünkü, biz meydanlarda halka soruyoruz... Diyoruz ki, i"te meydan... Biz, size 
diyoruz ki, ahali halinden "ikâyetçidir. Ülkeyi yönetenler de gelsinler, bu meydanda 
desinler ki, “hayır, halk bizden memnundur...” O olmuyor. Binaenaleyh, burada, hiç 
olmazsa, yeni bir hükümet göreve ba"lamı"ken, bu "ikâyetleri aktaralım ve bu yeni 
Hükümete de, bu "ikâyetleri nasıl ortadan kaldıraca%ını soralım ve ba"arı dileyelim. 
(DYP sıralarından alkı!lar)

Hükümetler, halkın mutlulu%u için vardır. Halkı mutlu edemeyen hükümet-
lerin, bence, görevi bitmi"tir. Aslında, 1983-1991 !ktidarının görevi bitmi"tir. Bi-
naenaleyh, bugünkü Hükümetin zorlu%u, bitmi" bir görevi, yani, kanı tükenmi", 
damarlarında kan kalmamı" bir gövdeyi ta"ımak gibi bir zorluktur; bunu biliyoruz. 
Bu zorluk, aslında, altından kalkılamayacak kadar sıkıntılı bir i"tir; ama, bakalım 
önümüzdeki günler ne gösterecektir? Yani, illa ki, “biz, bu kan kalmamı" gövdeyi, 
damarları kurumu" gövdeyi ta"ımaya devam edece%iz mi diyeceklerdir, yoksa, hal-
kın durumunu görüp, ona göre bir siyasî çare bu Meclisin önüne gelebilecek midir; 
bunu da zaman gösterecek.

$imdi, bütün bunları söylerken, "unu da ifade edelim ki, devletimizin, hemen 
hemen, gev"emeyen vidası kalmamı"tır; Türkiye’nin her tarafında, fukaralık, bü-
yük halk kitlelerinin, milyonların paçasından akıyor. Milletin ekme%iyle oynamı"tır 
ve alınteri, el eme%i, göznuru, kar"ılı%ını alamamı"tır... Bunlar iddialar. Hayır, öyle 
de%ildir demek, savunmanın... Bütün bunlara ra%men, “"ükredin halinize, "ükret-
mezseniz daha beterini yaparız” demek de mümkün ve hal bu iken, buna çare ara-
mak da mümkün. Bakalım hangisi tercih edilecektir: Bunları, önümüzdeki günler-
de, zaman gösterecek.

$imdi, bu Hükümetin, tabii ki, birtakım vaatleri var. Bu Hükümet, bundan ev-
velki Hükümetlerin devamı oldu%una göre, daha do%rusu, bir siyasî partinin hü-
kümeti olarak bu siyasî iktidarın devamı oldu%una göre, tabii ki, bu zamana kadar 
yapılmı" vaatlerden de sorumludur. E%er, bu zamana kadar yapılmı" vaatler yerine 
getirilmi"se, bu, bundan sonra, yani, "imdi yapılmı" bulunan vaatlerin de yerine 
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getirilebilece%i hakkında bir karine te"kil eder; ama, bu zamana kadar yapılan va-
atler yerine getirilmemi"se, böyle bir karineyi bulmak fevkalade zordur, böyle bir 
karineyi çıkarmak da fevkalade zordur.

$imdi, bakalım, 1983 Hükümeti kurulduktan sonra, gene bu Meclis kürsüsün-
den, o günkü siyasî iktidar millete ne vaat etmi"? Çünkü, ölçü budur. Yani, bugünkü 
Hükümet Programındaki, "u portakal renkli kitaptaki mevcut olan vaatleri de%er-
lendirebilmek için, “bundan evvelki vaatlerini acaba bu iktidar ne yapmı" ki, bun-
dan sonrakilerini ne yapacak” gibi bir durumu meydana çıkaralım.

Tabiî ki, 1983 Programını, 1983 Hükümetini 1987’de, 1989’da ele"tirdik; yal-
nız, tekrar ele"tiriyorsak, kusur bizim de%il. Çünkü, "u portakal program da, ondan 
evvelki Hükümetlerin icraatını yarısıyla savunuyor, öyle olunca, yine bazı "eyler 
tekrar bile olsa, sekiz sene sonra bunları de%erlendirmekte yarar var. Sadece geç-
mi"te ne yapıldı%ını de%il, "u vaatlerin ne kadar geçerli olaca%ını, bunlara ne kadar 
güvenmek gerekti%ini anlamak bakımından var. (DYP sıralarından alkı!lar)

$imdi bakıyoruz, 1983 programında, “temel meseleler” diye vaatler var. Bu te-
mel meseleler "öyle: “Biz bazı temel meselelere a%ırlık verece%iz.” Neymi" o gün 
Türkiye’nin temel meseleleri? Huzur ve güvenmi". “Buna a%ırlık verece%iz” diyor. 
Neymi"? Ortadirek: Köylü, memur, i"çi, esnaf; yani, Türkiye’nin orta gelirli çalı"an-
ları. “Ortadire%i güçlendirece%iz” diyor, “!"sizli%e bir çare bulaca%ız” diyor, “konuta 
bir çare bulaca%ız” diyor, “kalkınmı"lık farklılıklarını giderece%iz” diyor, “redtape 
(bürokrasi)ye, kırtasiyecili%e bir çare bulaca%ız” diyor. Yani, “devleti daha i"ler hale 
getirece%iz” diyor.

$imdi, bakalım bunlar ne olmu"? Gayet kısaca; huzur ve güven denen olay ye-
rine getirilmi" mi? Yerine nasıl getirilmi" veya getirilmemi"?

1984 ilâ 1991 yılları arasında cereyan eden terör olaylarında, 917’si güvenlik 
görevlisi, 1.189’u da vatanda" olmak üzere 2.106 ki"i hayatını kaybetmi". Binaena-
leyh, Türkiye’de kan dökülmeye devam ediliyor. Türkiye’de soygunlar olmaya de-
vam ediliyor. Türkiye’de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu%undan beri hiç vaki olmayan 
generallere kur"un sıkılabiliyor, subaylar "ehit ediliyor, erler "ehit ediliyor, polisler 
"ehit ediliyor, bekçiler, korucular "ehit ediliyor, hâkimler, savcılar "ehit edilebili-
yor, kaymakamlar "ehit ediliyor, yazarlar "ehit ediliyor, profesörler "ehit ediliyor; 
velhâsıl, bir kan deryası; bir zincir devam ediyor. Binaenaleyh, “biz huzur ve güveni 
sa%ladık” diyebilmeyi, pek fazla kimsenin ifade edebilece%ini sanmıyorum ve her 
gün de soygunlar oluyor ve bu sadece ülkenin güneydo%u bölgesinde de%il, aynı za-
manda, büyük "ehirlerinde, hatta rasgele yerlerinde de oluyor ve bunları yapanlar 
hemen hemen meçhul! Yani, beyanlar veriliyor; “dökülen kan yerde kalmayacaktır, 
bunu yapanı yakalayaca%ız, kanunun pençesine teslim edece%iz, evvel Allah bunu 
layık oldu%u cezaya çarptıraca%ız.”

Geçen sene i"lenmi" 16 siyasî cinayetin, bu sene i"lenmi" a"a%ı yukarı gene 
20’ye yakın siyasî cinayetin faillerinden sadece bir de%erli generalin "ehit edilme-
siyle ilgili birtakım zanlar var. Tabiî ki, ispat edilinceye kadar, ki"i, zanlıdır, sanıktır, 
suçlu de%ildir; ama, onun dı"ındaki cinayetlerin hiçbirinin faili yok orta yerde. Me-
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sele ciddîdir. Binaenaleyh, “huzur ve güveni sa%ladık” diyebilmek fevkalade güçtür 
ve neredeyse, Türkiye, tesadüfen ya"anan bir ülke haline gelmi".

Bakıyoruz, 1990 yılında, 308 ki"i hayatını kaybetmi"; 11’i subay, 61’i er, 28’i 
polis, 171’i vatanda"... 1991 yılında ocaktan hazirana kadar 127 ki"i hayatını kay-
betmi"; 9’u subay - 4’ü general olmak üzere - 53’ü er, 17’si polis, 8’i bekçi, korucu, 
40’ı vatanda". Daha yılın yarısındayız. Tabiî ki, bu, fevkalade vahim bir durumdur 
ve sanıyorum ki, Türkiye’de herkesi birden rahatsız eden bir durumdur.

!kinci vaade geliyoruz: Burada, "unu söylemek istiyorum: Hükümet, Hükümet 
Programına koymu"; diyor ki: “Bu terör olayı devam ediyor; bu terör olayı sadece 
Hükümetin i"i de%ildir; binaenaleyh, Türkiye’de kim varsa bununla ilgilenmelidir.” 
$unu ifade edelim ki, Türkiye’de, hiçbir devirde, 1989’da, 1990’da, 1991’de - daha 
öncesini de söyleyebilirim - yahut 1987’de, 1988’de; hiçbir devirde, siyaset, devlet, 
halk ve Anayasa müesseseleri, terör ve anar"inin kökünün kazınmasında bu kadar 
birlik olmadı. Birlik olunmaması diye bir durum yok. Binaenaleyh, birlik olunma-
dı%ından "ikâyet varsa, bu fevkalade yanıltıcıdır, öyle ise, endi"em "udur: Sanki, bu 
Hükümet Programı - gerçi a"a%ı kısımlarında bazı "eyler söylenmi" - bir tereddüt 
içerisinde. Yani, bu anar"inin, bu terörün hakkından gelinmeyi"ine bir nevi kılıf 
hazırlanmı" gibi görünüyor.

Burada hemen "unu ifade edelim ki, Ola%anüstü Hal Bölgesi Valisinin, bundan 
on onbe" gün önce, Ankara’da, bir te"kilat önünde yaptı%ı konu"mada, bir millî po-
litika ihtiyacından bahsetti%ini görüyoruz. Bir millî politika arıyor. Yani, Türkiye’de 
terör ve anar"inin önlenmesi için, bir millî politika gere%inin altını çiziyor... Hükü-
met Programında böyle bir "ey yoktur.

Bu millî politikadan ne isteniyor; yani, muhalefetten ne isteniyor, basından ne 
isteniyor, meslek kurulu"larından ne isteniyor veya devletin di%er kurumlarından 
ne isteniyor? Ama, burada "unu soruyoruz ki, bu i" niye bitmiyor? Kanunlar mı 
noksan? Güvenlik güçleri mi noksan? Araç mı noksan? Gereç mi noksan? !stihbarat 
mı noksan? Muhabere mi noksan? Niye bitmiyor?

Görev yapılmıyor demek mümkün de%il. Görev yapanları, “görev yapılmıyor” 
diye itham etmek fevkalade yanlı"tır. $ehit oluyor... Görevim yapmaya çalı"ıyor... 
Nedir eksik? Binaenaleyh, herhalde, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devletinin böyle 
bir sorunun altından daha uzunca müddet kalkamaması gibi bir durum fevkalade 
dü"ündürücüdür. Onun içindir ki, bu, siyaset üstü bir olaydır; yani, daha do%rusu, 
partiler üstü bir olaydır, partileri a"an bir olaydır, bir millî olaydır. Diyemiyorum ki 
bugünkü Hükümete, hadi bunu önleyin... Ama, mecburum, “bunu önleyin” diye-
bilece%im ba"ka kimse yok. Çünkü, 1984 senesinden bu yana, bu i" önlenmemi". 
Niye önlenmemi"? Önlenememi"! Niye önlenememi"? Bana göre, hafife alınmı"tır; 
devleti yönetenler, verdikleri beyanlarla, olayı hafife almı"lardır “üç be" ki"inin i"i-
dir” demi"lerdir; ama, ne bu odakları bulabilmi"lerdir, ne bu odakların içerisinde bu 
i"leri yapan insanları bulabilmi"lerdir. Olay hafife alınmı"tır.

!kinci olaya geliyoruz: Ortadire%in güçlendirilmesi... Türkiye’de, bu ortadirek 
dedi%imiz insanlar, köylüler, i"çiler, memurlar, esnaflar, emekli, dul ve yetimler, 
"oförler, velhasıl çalı"anlar ise, bu ortadire%in hali harap. Evvela, gayri safi millî 
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hâsıladan bu ortadire%in bundan on oniki sene evvel aldı%ı pay yüzde 60-65 seviye-
sinde seyrederken, bu, inmi" bugün yüzde 30’lara... Nüfus aynen duruyor; ama, pay 
azalmı". Yani, ortadire%in sofrasındaki iki ekmekten birisi gitmi".

Nasıl memnun olacak köylüler? Bundan on–on iki sene evvel gayri safı millî 
hâsılanın yüzde 30’unu alan ve bu Türkiye nüfusunun hemen hemen yarısından 
fazlasını te"kil eden, sabahtan ak"ama tırna%ıyla, topra%ı oyan bu köylüler nasıl 
memnun olacaklar? Çünkü, sofralarındaki iki ekmekten birisi gitmi". Nasıl mem-
nun olacak? Bırakın geçmi"te kalanı, bırakın ba"ına ne geldi%ini; bugün ba"ına ge-
len var. $u bu%day çiftçisinin haline bakın. Üründe bereket, bu%day çiftçisinin ba-
"ına dert olmu". Evet, gene ba"kası olmadı%ı için Sayın Hükümetten rica ediyoruz 
ki, buna bir çare bulun. Bunu ba"ka kime söyleyelim? Vatanda", bizim haklarımızı 
takip etmiyorsunuz diye bizi de protesto ediyor.

Bereket olmazsa ne yapaca%ız? Paraları götürüp Kanada çiftçisine, Amerika 
çiftçisine verece%iz. Gelin, kendi çiftçimize verelim parayı. Eski"ehir’in Sivrihisar 
!lçesi Günyüzü Kasabasındaki bu%dayın parasını git Polatlı’dan al, git bilmem nere-
den al... Ahali 60-70 kilometre kuyru%a girecek, kuyrukta mal teslim edecek, birkaç 
gün bekleyecek, parasını da git bilmem nereden al... Bunu yapmayın... Eziyet bu... 
Evet, Toprak Mahsulleri Ofisi, burnunun ucuyla, bu bereketi itmektedir. Gayet açık 
söylüyoruz; beyler, bu bir muhalefet meselesi de%ildir, hepinizin i"idir; sahip çıkın 
buna... Sahip çıkın... (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Hepinizin bölgelerinde orman köylüsü var. Adam... (ANAP sıralarından “$ov 
yapıyorsun” sesi) Ne "ovu karde"im? Bu%day parasının ödenmemesini "ov sayıyor-
san... Yani, senin hakkından geliriz biz. Sen bunu "ov say... Tamam mı? (ANAP sıra-
larından gürültüler)

"BRAH"M ÖZTÜRK (Adana) — Sizden ö%renecek de%iliz... Siz ne yaptınız 
ki?

SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bu%day parası ödeniyor mu? Bu%day 
parası ödeniyor mu? Bu%day parasını ödüyor musunuz? (ANAP sıralarından “ödeni-
yor” sesleri)

"BRAH"M ÖZTÜRK (Adana) — Öderiz, öderiz; ödenir.

SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — !"te onu söylüyorum. Herkes beni sey-
rediyor, sizi de seyrediyor. Ben, burada, milyonların hakkını savunuyorum. Otur-
du%unuz yerden, haklı bir davada söyleseniz bunları, anlarım. Ben gayet nezaketle 
de söylüyorum, çok nezaketle söylüyorum.

E%er, devlet bu bu%dayı, daha do%rusu bu hububatı mubayaa etmezse, bu tak-
dirde, bunu yeti"tirenler, 100 lira a"a%ısına, 200 lira a"a%ısına bunu satmak mecbu-
riyetinde kalıyorlar. Zaten, programa yazmı"sınız; diyorsunuz ki: “Köylünün, çift-
çinin, memurun ve i"çinin, enflasyonun altında kalmamasını sa%layaca%ız.” Evet, 
10 bin kelimelik programca, enflasyon kelimesinin tek geçti%i yer de burası ve hadi 
sa%layın! Nasıl sa%layacaksınız? Geçen sene 500 küsur lira, 600 lira verdi%iniz bu%-
daya bu sene yüzde 40 fazla - o da, taban fiyat - yüzde 38 fazla, yüzde 35 fazla ver-
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mek suretiyle, yüzde 60 enflasyonun oldu%u bir memlekette; yüzde 35 fiyat farkı 
vermek suretiyle enflasyondan köylüyü nasıl korumu" oluyorsunuz?

"BRAH"M ÖZTÜRK (Adana) — Bu%dayın taban fiyatı dünyada ne kadar?
SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ben, bunları Hükümete soruyorum...
"BRAH"M ÖZTÜRK (Adana) — Bana sor, bana sor.
SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — E%er söyleyecek bir "eyin varsa, gel bu-

rada söyle, yüre%in yetiyorsa!
BA$KAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyelim.
SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Beyler, "u do%ru mu: Türkiye’de, 1991 

yılında enflasyon "imdiden yüzde 30’ları bulmu"tur. Yüzde 30 de%il de Haziran ayı 
sonu itibariyle yüzde 28’dir. Sene sonu itibariyle de bunun yüzde 60’ı bulaca%ı gö-
rünüyor. Yüzde 60 enflasyonun bulundu%u bir yerde, yılda bir defa yeti"tirip, bir ay 
da satıp, 12 ay bu aldı%ı para ile insanları geçinen bir Türkiye’de, bu köylüye ve bu 
çiftçiye, enflasyon farkı kadar para verece%iz deyip de yüzde 20 noksan vermeniz 
do%ru mu? Do%ruysa gelin söyleyin.

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

$imdi, ülkenin i"çisine geliyoruz: 600 bin ki"i toplusözle"me bekliyor. Binaena-
leyh, 600 bin ki"inin toplusözle"me bekledi%i bir yerde bunu halledin, bir an evvel 
halledin diyoruz. Herkesin kula%ı tetikte; “acaba beni ne zaman i"ten çıkarırlar” 
diye. 1991 Türkiye’sinde i"sizlere i" bulmak dururken, i"i olanları da i"ten çıkarma 
gibi bir olayla kar"ı kar"ıyayız. Bu zamana kadar, 450 bin ki"i de i"inden çıkarılmı"-
tır. Bu insanlara yazıktır. E%er, i"çi, meydanlarda “açız” diye ba%ırmaya ba"lamı"sa, 
e%er i"çi “güvenli%imiz yok” diye ba%ırmaya ba"lamı"sa, ortadire%i güçlendirdi%i-
nizi iddia edemezsiniz ve i"çi e%er sa%lık hizmetlerinden, can güvenli%inden, pek 
çok "eyden gayri memnun hale gelmi"se, bunun üstüne e%ilmenin zamanı çoktan 
gelmi" ve geçmi"tir. Velhasıl, ortadirek dedi%iniz nesnenin ikinci grubu olan i"çi de 
bugün feryat halindedir.

Üçüncü grubuna geliyoruz, Yani, memurlara: Memurların 1970-1980 ortala-
masına göre - onu 100 sayarsanız - 1980-1990’da aldı%ı, ortalama, 58’dir.

Binaenaleyh, memurların 1970-1980-1990 arasında fukarala"tırıldı%ını görü-
yoruz. Memurların yüzde 80’i, 600 bin lira veya ondan a"a%ı para alır. Türkiye’de, 
yoksulluk sınırı 800 bin liradır. 4 ki"ilik bir ailenin sadece mutfak masrafı için 800 
bin liranın lazım oldu%u bir Türkiye’de, bu ülkenin memurlarını, 220-250 bin lira 
ile 600 bin lira arasına sıkı"mı" bu memurları dü"ünmek zamanı gelmi" ve geçmi"-
tir. Binaenaleyh, temmuz ilavesi yapılacaktır; bu temmuz ilavesinin de, vaat edil-
di%i gibi, yıllık yüzde 60 enflasyonun altında kalmaması lazımdır; esasen bunun 
ba"langıcı da noksandır.
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$imdi esnaflara geliyoruz. Evvela "unu söyleyelim: “Biriktirdi%imiz sermayeyi 
yemekle me"gulüz; kredi sıkıntısı içindeyiz; faiz yüksek” "eklinde esnafın feryadı. 
Türkiye’de kullanılan kredilerin ancak yüzde 4’ünü esnaf kullanıyor; yüzde 16’sını 
tarım kesimi kullanıyor. Esnafla tarımın nüfusunu topladı%ınız zaman, 40 milyo-
nu buluyor. Türkiye nüfusunun 40 milyonu, Türkiye’de kullanılan kredinin yüz-
de 20’sini kullanıyor ve “bu faizi ödeyecek durumda de%iliz; sattı%ımız malı yerine 
koyacak durumda de%iliz” diyorlar. Köylünün ve memurun cebinde para olmadı%ı 
için, satın alma gücü olmadı%ı için, köylü ve memurun kasabalara gelip alı" veri" 
etmesi mümkün de%ildir.

Çayın veresiye içildi%i, simidin veresiye yendi%i bir Türkiye’deyiz.
Binaenaleyh, bütün bu olayların kar"ısında, esnaf “yandım” demektedir ve bü-

tün sorunlarına e%ilinmesini beklemektedir.
Burada, bir Ba%-Kur faciasını üç senedir dile getiririz. Ba%-Kurun 3 trilyon ala-

ca%ı var. 3 trilyon alaca%ını toplamak için, Ba%-Kur, haciz kullanmaktadır ve bu 3 
trilyon alaca%ının önemli bir kısmı da faizdir. Hasanda%ı’nın ba"ındaki köyden tu-
tunuz da, Ödemi"’in ova köyüne kadar, Ba%-Kurdan "ikâyeti olmayan veyahut da 
Erzurum’un Oltu’sundan tutunuz da, Diyarbakır’a kadar, bu Ba%-Kurdan "ikâyetçi 
olmayan esnaf ve köylü yok.

Bu Ba%-Kur bir faciadır, bir facia. Gelin bu faciayı düzeltin.
Bunlardan, aslında, Hükümet Programında hiçbir "ey yok.
$unu söylemek istiyorum: Bir güvenlik müessesesi olarak kurulmu" olan 

Ba%-Kur, on dokuz sene böyle bir duruma dü"medi de niye "imdi dü"tü? Ba%-
Kurdan "ikâyeti olmayan kim varsa, size müracaat etsin, bana da de%il; çünkü, biz 
"ikâyetleri topluyoruz, "ikâyeti olmayanlar size müracaat etsin, bakalım kaç tane 
bulabileceksiniz!

Yani, siz, Türkiye’de bir Ba%-Kur sorunu olmadı%ı kanaatinde misiniz? Sayın 
Hükümet, Türkiye’de bir Ba%-Kur sorunu olmadı%ı kanaatinde mi? Buraya gelin 
“bir sorun yoktur” deyin ve ona göre çare dü"ünelim...

Ortadire%in güçlendirilmesi: 3 bin liraya benzin satacaksınız, 2 bin liraya ma-
zot satacaksınız; ondan sonra, bir kamyon sahibi "oför, 500-600 milyon liraya kam-
yonu alacak, her birisi 1,5 milyon liradan dört tane lastik alacak, bununla i" yapa-
cak! Bu mümkün de%il.

Hayvancılık, Türkiye’de, ölmü"tür. E%er, et gelecek sene 50 bin liraya çıkarsa, 
kimse "a"masın, i"te, cebimde, Vezirköprü’den gelen telgraf var. Bu telgrafta, iki 
ay evvel verdikleri sütün parasını alamadıklarından "ikâyet ediyor. Vezirköprü’ye, 
1988 senesinde, 450 tane damızlık düve getirilmi", bu, "imdi, do%uranıyla, öleniy-
le, kasaba gideniyle, hepsiyle beraber, 150’ye inmi". Binaenaleyh, ta uzak memle-
ketlerden dünyanın parasını verip getirdi%iniz bu damızlık hayvanları, e%er, köylü 
kasaba vermek durumunda kalıyorsa, bu, yazıktır, acınacak bir durumdur.

Buyurun ortadire%iniz! Ortadirekte “ben iyiyim” diyen kimse yok. Nasıl olsun 
ki! Ortadire%i yıktınız. Binaenaleyh, orta sınıf orta yerden kayboldu. !ddiamız bu-
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dur. Gelin, bu iddiaya cevap verin. Aslına bakarsanız, ortadirekle beraber, sosyal 
devlet de orta yerden kayboldu.

Türkiye’de halkın yüzde 50’si sigortadan mahrumdur. Hastane kapılarında bu 
insanların neler çekti%ini hepiniz biliyorsunuz. 2,5 milyon liraya bir apandisit ame-
liyatı, 3-3,5 milyon liraya bir safrakesesi ameliyatı ve bu para olmadı%ı için rehin 
kalan hastalar! Hastane yetkililerinin de yapaca%ı çok bir "ey yok; çünkü, öyle koy-
mu"sunuz yolu.

Evet, e%itime, sa%lı%a ve sosyal güvenli%e Türkiye’nin ayırdı%ı para, gayri safi 
millî hasılasının yüzde 8’i kadardır, Batı Avrupa’nın ayırdı%ı para ise yüzde 30’u 
kadardır. Binaenaleyh, mademki geçen 8 senelik iktidarın savunmasını yapıyorsu-
nuz, gelin - 1990 ve 1991 senesi müstesna - sa%lı%a ayrılan paraları, e%itime ayrılan 
paraları niye azalttı%ınızın ve niye Türkiye’de e%itim hizmetlerini ve sa%lık hizmet-
lerini içinden çıkılmaz duruma dü"ürdü%ünüzün izahını bir yapın.

Evet, bütün bunlardan sonra, çıkan "udur: On sene zarfında, Türkiye, 70 defa 
pahalılanmak suretiyle, Türkiye’de sessiz milyonlar ve orta sınıf ezilmi"tir. Pahalı-
lık, Türkiye’nin bir numaralı meselesidir. Bu programda ise, pahalılıktan bahseden 
hiçbir laf yoktur. Pahalılı%ı meydana getiren, enflasyondur. Bu programda, “enf-
lasyonu önleyece%iz” diye bir kelime yok. Yoksa, enflasyondan bu kadar memnun 
musunuz? Enflasyon, Türkiye’de toplum katmanlarını tahrip eden, genel ahlakı bo-
zan ve Türkiye’de ticaret ahlakını bozan; bu kadar senedin, bu kadar çekin protesto 
olmasına sebep olan ve gelir da%ılımını berbat eden bir olaydır.

Evet, enflasyonu önlemeyi dü"ünüyor musunuz Sayın Hükümet? Gerçi, di-
yeceksiniz ki, “Enflasyonu önlemek için vaktimiz olaca%ını sanmıyoruz...” Ama, 
niyetiniz olsun hiç olmazsa! (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Ben de öyle 
dü"ünüyorum, hiç olmazsa niyetiniz olsun. Soruyoruz: Türkiye’de pahalılı%ı umur-
samıyorsanız, enflasyonu umursamıyorsanız, yoksullu%u umursamıyorsanız, i"siz-
li%i umursamıyorsanız, milyonların ezilmi"li%ini umursamıyorsanız neyin hükü-
metisiniz, neyin? (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Evet, di%er bir konu: “!"sizlik” diyorsunuz. Her 100 ki"iden 20 ki"i ya da her 5 
ki"iden 1 ki"i Türkiye’de i"sizdir. Rakamlarınız ne gösterirse göstersin; milyonlar 
i"sizdir ve geçen sekiz on senelik tatbikat da, bu, milyonlarca i"sizi katlamı"tır.

“Konut” diyorsunuz... 1979’da oturma izni alınan konutla 1990’da oturma izni 
alınan konut sayısı arasında çok fark yoktur. Hatta, 1979’daki, 1990’dan biraz daha 
fazladır. $ehirler konut mezarlı%ı, kooperatif mezarlı%ı! Evet, yapılan te"viklerin 
neticesi bu ve konut üretimi bata%a saplanmı"tır.

“Kalkınmamı"lık farklarını giderece%iz” diyorsunuz. Kalkınmamı"tık farklılık-
ları o kadar açılmı"tır ki, Türkiye’de kalkınmı"lı%a göre 8’inci sırada bulunan Zon-
guldak, 17’nci sıraya dü"mü" ve kalkınmada gecikmi" yörelerin sayısını azaltmak 
varken, Türkiye’nin kalkınmı" sayılan yöreleri de kalkınmada gecikmi" yöreler ara-
sına girmeye can atmaktadır. Mesela, neresi gibi; Eski"ehir gibi, Manisa gibi, Aydın 
gibi... Biz, Erzurum’u Bursa seviyesine getirelim, Erzurum’u Zonguldak seviyesine 
getirelim derken; Erzurum’u öylesine kalkındıralım ki, kalkınmamı"lıktan kopsun, 
kalkınmı" olsun derken, kalkınmı" saydı%ımız yörelerimiz de kalkınmamı" yöreler 
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arasına girmek istiyor. Nitekim, bir kararnameyle de, Zonguldak ilinin bazı kazaları 
kalkınmamı" yöreler arasına dahil edilmi"tir. Buyurun kalkınmamı"tık olayını!

Türkiye’nin 35 ili göç veriyor. Bunun içerisine Samsun’dan Artvin’e kadar - 
Ordu müstesna - bütün Karadeniz illeri dahildir. Bakın 1990 nüfus sayımına. Bura-
larda, yüzde 2,5 Türkiye ortalamasına göre, nüfus ya geriye gitmi" ya çok az artmı"-
tır. Samsun’un nüfus artı"ı yüzde 1’in altındadır; yüzde 2,5 ortalamaya nazaran. 
Bakarsanız Kars’a; Kars bo"alıyor. “Öyle de%ildir” deyin. Gelin, sizinle Kars meyda-
nında bir hesapla"alım, birkaç gün sonra. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Bingöl bo"alıyor, A%rı bo"alıyor; Erzurum’da fukaralık vatanda"ın topu%undan 
akıyor. Buyurun; Türkiye bu... Sadece buraları de%il, Türkiye’nin pek çok da% kasa-
balarına giderseniz, da% kasabalarındaki, orman içindeki insan açtır ve bu insanın 
ormanla münasebetleri yeniden tanzime muhtaçtır; fevkalade sıkıntılar içerisinde-
dir. !"te, kalkınmamı" yöreler buralar.

$imdi, “redtape” dedi%iniz bürokrasi o hale gelmi"tir ki, i"liyor mu i"lemiyor 
mu belli de%il! E%er, bugünkü Hükümet, siyasetin tıkanmı" önünü açmazsa, bun-
dan sonra bürokrasinin daha da hantalla"aca%ını "imdiden söyleyelim.

Türk bürokrasisinin içinden fevkalade de%erli insanlar vardır. Hepimiz onun 
içinden geliyoruz. Onlar, güvenlik ister; ama, bir taraftan dört statülü ödeme; mu-
kaveleli personel, maa"lı personel, ücretli personel, yevmiyeli personel; aynı i"i gö-
ren insanlardan birisi öbüründen iki misli fazla para alır ve karmakarı"ık bir perso-
nel rejimi... Burada bürokrasiyi falan çalı"tıramazsınız. Sonra, sırtına yük alacaktır.

De%erli milletvekilleri, tabii ki, Türkiye’nin büyük meseleleri var. Türkiye’nin 
büyük meselelerine dokunmak... Bana göre, Türkiye’nin en büyük meselesi, bugün, 
halkın içinde bulundu%u durumdan, bu halkı çıkarmaktır; ondan sonraki mesele-
ler, ondan sonra gelir.

Türkiye’nin bir borç meselesi var, büyük bir borç meselesi: Türkiye, 1983’teki 
18 milyar dolar borcu, 1991’de 50 milyar dolara çıkarmı". “49” diyeceklerdir... 49 
olsun. 49 milyar dolara çıkarmı". Buna, FMS borçlarıyla birtakım hesaba girmeyen 
borçlar var, onları da ilave etti%iniz zaman, 60 milyar dolar civarında borç var. Bı-
rakın 60’ı, 50 olsun. Buraya nasıl çıkmı"? Görüyoruz ki, 31 milyar dolar, 32 milyar 
dolar, Türkiye’nin borcu artmı". Demek ki, yedi sene zarfında 32 milyar dolar ar-
tarsanız, senede 4,5 milyar dolar artıyorsunuz demektir. Türkiye, senede borcunu 
4,5 milyar dolar artırarak gelmi" ve bu 4,5 milyar dolarla ne yapmı" Türkiye? Ar-
tırdı%ı borçla? E%er yedi seneden beri, her sene 4,5 milyar, 5 milyar dolar borcunu 
artırarak geliyor da satılabilir mal üretmiyorsa ve borcunun faizlerini kar"ılamak 
için yeniden borç almak mecburiyetinde kalıyorsa, o zaman, sıkıntı içerisindedir 
Türkiye. Binaenaleyh, Türkiye’nin, dı" politikasını rehine koyacak kadar bir borç 
kıskacı oldu%unu herkes bilmelidir. (DYP sıralarından alkı!lar)

Çok önemli bir olaydır; bu borcu nereden tedarik ediyorsunuz? Bu borcun, bu-
günkü, yani artan borcun takriben yüzde 25’i, 1991’de kısa vadeli, yüksek faizli ve 
bo"altıyorsunuz.
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Türkiye’nin bir büyük meselesinden daha bahsedelim; hiç burada yok: Kaynak 
meselesi. Soruyoruz: Gayri safi millî hâsılanın yüzde 12,6’sını kamu ihtiyacı olarak, 
kamu açı%ı olarak kullanan bir ülkede, enflasyonu nasıl indireceksiniz, yoksa bu 
12,6 yanlı" mı? 12,6 de%il de 9 diyelim, 9,6 diyelim. Kaynaklar, beynelmilel kaynak-
lardır. Haydi bakalım, bunu nasıl indireceksiniz? Binaenaleyh, Türkiye, bir sosyal, 
iktisadî çıkmazın içindedir; Türkiye, bir kalkınma olayıyla kar"ı kar"ıyadır; Türkiye, 
bir borç hengamesiyle kar"ı kar"ıyadır ve Türkiye, bu "artlar içerisinde haklarını 
koruyacak durumda de%ildir. Bu "artlar içerisinde, Türkiye’nin, dı" menfaatlerini 
koruması fevkalade güçtür.

Bunların yanında, Türkiye, bir de siyasî çıkmazla kar"ı kar"ıyadır; bu da poli-
tika çıkmazıdır. $imdi, tabiî ki, politika çıkmazından neyi kastetti%imize bakalım:

“Demokrasinin neresindeyiz? Ne iyimser olacak kadar ilerisindeyiz ne de kö-
tümser olacak kadar gerisindeyiz, ortalama bir yerlerdeyiz.” Bu, bugünkü Sayın 
Ba"bakanın bir süre önceki beyanatı.

$imdi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101’inci maddesi, “Cumhurba"kanı 
seçilenin, varsa partisi ile ili"i%i kesilir” diyor. Bundan, “bir partinin yönetimine 
karı"abilir” anlamını çıkarıyor musunuz? Sayın Hükümete soruyorum. Anayasanın 
101’inci maddesi, “Cumhurba"kanı seçilenin, varsa partisi ile ili"i%i kesilir” dedi-
%ine göre; bu, bir partiyi yönetmeye devam edebilir mi? Bunu böyle anlıyor musu-
nuz? Buna cevap istiyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) — “Özal hariç” diyor orada (!)

SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bir partinin yönetimini sürdürebilir 
mi? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 103’üncü maddesi, “üzerime aldı%ım gö-
revi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalı"aca%ıma” diyor. Acaba, 
bir partiyi yönetmeye devam etmesi, tarafsızlı%ı ihlal ediyor mu etmiyor mu? Bu, 
tamamen ki"ilerden uzak bir Anayasa tartı"masıdır, ki"i kim olursa olsun... E%er, 
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bizi alakadar etmiyor” diyorsanız, biz size sora-
rız; “siz kimin Hükümetisiniz?” diye... (DYP sıralarından, “Bravo” sesleri, alkı!lar) Siz, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını icrayla, onu korumakla mükellefsiniz.

MEHMET DEL"CEO%LU (Adıyaman) — Kurtar kendini baba.

SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Seni de kurtaraca%ım. (DYP sıraların-
dan alkı!lar)

Anayasanın 112’nci maddesi, “Ba"bakan, Bakanlar Kurulunun ba"kanı olarak, 
bakanlıklar arasında i"birli%ini sa%lar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülme-
sini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur” 
diyor. Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini Cumhurba"kanı kullanabilir mi? 
Kullanırsa, Anayasanın 105’inci maddesine göre ve bu maddeye göre sorumluluk 
kimin olur? Soruyoruz... Yani, hakikaten bir benzetme var, ho" görün benzetmeyi; 
davul sizin sırtınızdadır; ben tokma%ı arıyorum; tokmak kimin elinde? (DYP sırala-
rından alkı!lar)
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Türkiye Cumhuriyetinin en önemli sorunudur. Evet, "u Anayasayı e%er geçer-
siz sayıyorsanız, bütün bunlara bir "ey demeyin; o zaman, legaliteniz kaybolur orta 
yerden; yani, "u, cebe sı%an bir "eyi... Bu çok önemli bir olay.

MUSTAFA NAZ"KO%LU (Rize) — Yine asker seçece%iz.
SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hiç mugalataya falan gerek yok. Ben, 

Anayasa maddelerini yanlı" söylemeyeyim diye buraya gayet açık yazdım; okuyo-
rum ve diyorum ki, partinin görevlerini yüklenirse, Hükümetin görevlerini yükle-
nirse, acaba, Anayasanın 101’inci, 105’inci, 112’nci maddeleri ne hale gelir? Buna 
razı olmaya devam edecek misiniz?

MUSTAFA NAZ"KO%LU (Rize) — Siviller yapamaz onu.
SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Buna razı olmaya devam edecek misi-

niz?
MUSTAFA NAZ"KOGLU (Rize) — Sivil Reisicumhurlar yapamaz onu; asker 

seçeceksiniz, asker, asker...
SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Evet, sizden evvelki Ba"bakan, “Sen 

Cumhurba"kanısın. Mademki parti i"lerini bu kadar çok seviyordun, niye partiyi 
bırakıp Cumhurba"kanı oldun? Madem Cumhurba"kanısın, otur oturdu%un yerde” 
diyor. (ANAP sıralarından, “Ne zaman?” sesleri) Ne zaman dedi%i önemli de%il, de-
di%i önemli, ne dedi%i önemli. (DYP sıralarından, “Bravo” sesleri, alkı!lar) Ne dedi%i 
önemli. Yani, biz diyoruz ki, bir Anayasa ihlali var orta yerde. E%er, onbe" gün ev-
veline gelinceye kadar Ba"bakan olan kimse, bu Anayasa ihlalini bugün söylüyorsa, 
“efendim, onbe" gün evvel söylemedi” diye bunun de%erini yitirir mi? (DYP sırala-
rından alkı!lar) Onbe" gün evvel söylememesi kusurdur, de%ildir; o ba"ka mesele. 
Biz, bunu kim söylerse söylesin, söylüyoruz. “Cumhurba"kanı telefon açtı 25 ilçeyi 
feshetmemi istedi, kar"ı çıktım” diyor. Hale bakın beyler, sizin partiniz, ba"ka bi-
risinin partisi... Kimin partisi olursa olsun, Çankaya’da oturan ki"inin bir partiyi 
idare etme hakkı, Anayasayı ihlaldir ve yeminine de ihanettir. Biz bunu açıkça söy-
lüyoruz. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Sayın Özal, kendisini muhalefete kabul ettiremeyince “bakın, ben farklı Cum-
hurba"kanıyım diyerek, her "eye müdahale etti” diyor. Demek ki, partiye de Hükü-
mete de bir buçuk senedir müdahale var. Biz de böyle söylüyoruz zaten.

$ADAN TUZCU (Rize) — Bu hükümetle ne ilgisi var o sözün?
SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hükümet programı, hukukun üstünlü-

%üne dayanan bir müesseseyi getiriyor. Buraya, ke"ke bunları yazsaydınız, “bundan 
sonra da böyle yapaca%ız” diye Hükümet programında olmaması bunların konu"ul-
masını önler mi? Soruyoruz, partinizi ve Hükümetinizi Çankaya idare etmeye de-
vam edecek mi? Ona göre biz de muhattap bulaca%ız kendimize. (DYP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar)

E%er, Çankaya’nın - Anayasayı ihlal ederek - hem partiyi hem Hükümeti yönet-
meyi üstlenmesini kabul ediyorsanız, siz ne yapacaksınız? Yani, size kalan görev 
ne? Hükümet olarak, yetkilerinizin kullanılmasına ses çıkaracak mısınız çıkarma-
yacak mısınız? Çıkarmayacaksanız, fonksiyonunuz ne olacak? Yani, "urada "unu 
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yapaca%ız, bunu yapaca%ız, bunu yapaca%ız diyorsunuz; ama, bunu Çankaya’dan 
kumandalı yapacaksanız, bize bo" yere nefes tükettirmi" olursunuz.

Bo" kararname verecek misiniz? Yine soruyoruz, diyoruz ki, Sayın Ba"bakan, 
Genel Ba"kan seçildikten sonra verdi%iniz bir beyanatta “Sayın Özal do%al ve daimî 
liderimiz” diyorsunuz...

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Öyle tabiî.
SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Öyle mi? Öyle mi?
KEREM GÜNE$ (Kars) — Öyle, öyle.
SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Siz de Anayasa ihlali içindesiniz. (DYP 

sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)
Tarafsız Cumhurba"kanı, Anayasaya göre; bir partinin do%al ve tabiî lideri nasıl 

olur? (ANAP sıralarından “Olur, olur” sesleri) Olur mu? Mübarek olsun size.
KEREM GÜNE$ (Kars) — Olur, olur.
SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Mübarek olsun, evet. !"te sizinle hal-

kın önünde hesapla"aca%ız. Devletin Anayasasını ne hale getirdiniz? Milletin hü-
kümranlık hakkını ne hale getirdiniz? Biz de bunu ö%renmek istiyoruz zaten.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde 800 tane sözlü soru var. !"te, 
bu gündem de 50’ye yakın genel görü"me, vesaire var. Üç senedir konu"ulamayan 
sorular var. Türkiye Büyük Millet Meclisi denetim görevini yapamaz haldedir; bu 
böyle devam edecek mi? Soruyoruz!

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

21 Mart 1990-27 Mart 1991 tarihleri arasında, televizyon, 63,5 saat siyasî ya-
yın yapmı"tır. 32 saat Çankaya’ya ve vakfa; 15,5 saat iktidara; 9 saat SHP sözcüleri-
ne; 7 saat DYP sözcülerine ayrılmı"tır. Do%ru ve iyi mi bu? !yi.

$imdi, buradan görünmüyor mu ki, Hükümetin yerini Çankaya almı"tır! Ne 
söyler Çankaya 32 saat halka? (DYP sıralarından alkı!lar)

KEREM GÜNE$ (Kars) — Çankaya de%il, Cumhurba"kanı, Cumhurba"kanı 
söylüyor.

SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Söylenecek bir "ey var da, ne söylemez 
Hükümet halka? Çankaya, Hükümetin borazanı mı? Kendisi söyleyemiyor da o mu 
söyleyecek? (DYP sıralarından alkı!lar)

26 Mart 1989’da, halkın yüzde 80’i sizi reddetti. Evet, o günden bu yana, bu 
oranı azaltacak herhangi bir "ey olmadı. Aksine, bu oran çok daha a"a%ılara dü"tü 
ve halk, daha çok gayri memnun hale geldi.

Halkla, Parlamento kopmu"tur. Soruyorum: Acaba, bu kopuklu%u giderecek 
herhangi bir "ey dü"ünüyor musunuz?

ORHAN $ENDA% (Adana) — Semra dü"ünüyor Semra...
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SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bunu acaba AG!K $artıyla nasıl ba%-
da"tırabiliyorsunuz? Yani, Cumhurba"kanının imzaladı%ı, Ba"bakanın yanında 
oturdu%u AG!K $artı ile... Ve AG!K $artını imzalayanların içerisinde, Finlandiya 
müstesna, bir tek cumhurba"kanı yok. Birle"ik Amerika Devletleri dahil, Birle"ik 
Amerika Devletleri müstesna; onların Ba"bakanı yok, onun için... Bir tek Cumhur-
ba"kanı yok, hepsinin ba"bakanı imzalıyor. Yani, cumhurba"kanı imzalıyor, onun 
yanında da, yedekte duran bir ba"bakan imzalıyor... Bunu içinize sindirebiliyor mu-
sunuz?

24 Haziran 1991 tarihinde, “bugünden itibaren bütün çabalarımız, Anavatan 
Partisini önümüzdeki seçimde yeniden muzaffer kılmayı sa%lama yönünden ola-
caktır” diyorsunuz. 

MUSTAFA NAZ"KO%LU (Rize) — Evvel Allah...

SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Siz demiyorsunuz, Hükümet diyor.

Evet, bu Hükümet, Anavatan Partisinin Hükümeti mi, bütün Türkiye’nin Hü-
kümeti mi?

Ama, pahalılı%ı önleyece%iz demiyorsunuz, yoksullu%un hakkından gelece%iz 
demiyorsunuz, Türkiye’de bozuk rejimi düzeltece%iz demiyorsunuz, i"sizli%e çare 
bulaca%ız demiyorsunuz; vatanda", Nev"ehir’de, Ni%de’de 200 liraya veyahut 150 
liraya patates satıyor, buna bir çare bulaca%ız demiyorsunuz; fiyatlar 70 kat, ge-
lirler 40 kat artmı", vatanda" ezilmi", bunların yolunu bulaca%ız demiyorsunuz; 
Türkiye AT’a girecekti, AT’a girmesi kolayla"acaktı, Körfez bunalımından dolayı, 
“on sene, yirmi sene daha yanımıza gelmeyin” diyorlar, buna bir "ey demiyorsunuz; 
Türkiye’nin Avrupa’dan 600 milyon ECU alaca%ı var, bunu vermiyorlar, buna bir 
"ey demiyorsunuz... Bunların hiçbirisine bir "ey demiyorsunuz da, “Evvel Allah ilk 
i"imiz, Anavatan Partisini iktidara getirmek olacaktır” diyorsunuz... Acaba bunda, 
Hükümet elinizde kaldı%ı sürece, ne kadar partizanlık, ne kadar keyfilik, ne kadar 
devleti da%ıtma, ne kadar nüfus kullanma yapacaksınız? Salda seçimlerinde oldu-
%u gibi, ba"ka seçimlerde oldu%u gibi, küçük belediye seçimlerinde oldu%u gibi, bir 
taraftan i"çi çıkaran devlet müesseseleri yanında, “E%er bize oy verirseniz, biz size 
yeniden i" veririz” diyerek, acaba devletin memurlarını kendinize alet etmeye de-
vam edecek misiniz etmeyecek misiniz?

Evet, “böyle de%ildir” diyebilen yok sanıyorum. Burada bir yazı var; Burdur il 
te"kilatı, Köy Hizmetleri Genel Müdürü Zeki Çakan’a mektup yazıyor, diyor ki: “2 
Haziran 1991 seçimleriyle ilgili Burdur !li Ye"ilova !lçesi Salda Beldesinden 15 ki"i-
nin, Köy Hizmetleri Burdur !l Müdürlü%ünde istihdam edilmek üzere mutabakatı 
sa%lanmı" ve Sayın Bakanımız isim listesinin Genel Müdürümüz Zeki Çakan Bey’e 
faksla geçilmesini söylemi"lerdir; geçiyoruz...” Ben, bu yazıyı buraya bırakıyorum. 
Buna bir cevap istiyoruz. Yani, devleti böyle kullanmaya devam edecek misiniz et-
meyecek misiniz? Bu i" verdi%iniz insanlara, verilecek i" varsa verin; yalnız, size rey 
verdikleri için i" veriyorsanız, vicdan satın alıyorsunuz. Devletin nüfuzunu böy-
lesine kötüye kullanmaya ve Türk demokrasisini dejenere etmeye devam edecek 
misiniz?
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Nihayet, "unu söylemek istiyorum ki: Türkiye’nin ileriye gitmesi, Türkiye’nin 
bugün içine dü"tü%ü sıkıntılardan kurtulması zor. Bu gemi batmı"tır; yani, ANAP 
!ktidar gemisi batmı"tır ve bu bir iflas masasıdır. (DYP sıralarından alkı!lar) Bu ge-
minin sadece dire%inin ucu görünüyor. Dire%inin ucundan bunu çekip çıkaramazsa-
nız, yüzdüremezsiniz, gücünüz yetmez. Bırakın, bunu millet yüzdürsün.

Soruyoruz, diyoruz ki, “Bu gemi battı%ına göre, millete gidip, gelin, bu gemiyi 
çıkarıverin” diyecek misiniz demeyecek misiniz? Yoksa, “bizim yaptıklarımız do%-
rudur, bu zamana kadar yaptıklarımız do%rudur; bu zamana kadar yaptıklarımız 
do%ru oldu%una göre, babam ne yapmı"sa ben de onu yapaca%ım” deyip, bundan 
sonra da aynı "eyleri yapmaya devam edecekseniz, millet sizinle öylesine bir he-
sapla"acaktır ki; gayet açıklıkla söylüyorum, seçim barajını geçemeyeceksiniz. (DYP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Yine de biz dü"üncelerimizi söyleyelim: Gidin, yol yakınken, ülkeyi bu sıkın-
tılardan çıkaracak, 1963 güdümlü rejimim gerçek bir demokrasi haline getirecek, 
milletin hür vicdanına dayanan ve milletin iradesini devlete hâkim kılacak, herkese 
e"it ve dürüst bir seçimi göze alın. O zaman, sanıyorum ki pek çok mesele hallolur.

Yine de, ne kadar hizmet yapabilirse, ne kadar hizmet yapılabilirse, bu Hükü-
metin - gerçi, “Anavatan Hükümeti” diyorsunuz ama - millete hayırlı olmasını Ce-
nabı Allah’tan niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından ayakta 
alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederiz Sayın Demirel.
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erdal !nönü’nün-

dür. Buyurun Sayın !nönü. (SHP sıralarından alkı!lar)
SHP GRUBU ADINA ERDAL "NÖNÜ ("zmir) — Sayın Ba"kan, sayın millet-

vekilleri; iki gün önce Sayın Mesut Yılmaz’ın, Mecliste okudu%u Hükümet Programı 
üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görü"lerini sunmak için huzuru-
nuzdayım. Yüce Meclisi, kendi adıma, Grubumuz adına saygı ile selamlarım. (SHP 
sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, bakıyorum, dil alı"kanlı%ı ile hep “Yeni hükümet prog-
ramı” diyoruz; önce bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu Hükümetin nesi 
yenidir? Niçin yeni bir hükümet kurulmasına ihtiyaç duyulmu"tur? Mecliste oku-
nan programı dinlerken, herkesin ilk aklına gelen bu sorulara bir cevap verilmesini 
bekledim; ama, bu noktalarda hiçbir açıklık getirilmedi.

Sayın Yılmaz sözlerine ba"larken, “17 Haziran günü Sayın Cumhurba"kanı, 
yeni Hükümeti kurma görevini "ahsıma tevdi ettiler” diyor. Peki, bu görev de%i"ik-
li%i nereden çıktı? Daha önce ne oldu? Onlara hiç de%inmedi.

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜ$TÜ TA$AR (Ankara) — Kongreden çıktı.
ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Hatta, sonraki cümlelerinden, sanki bu de%i-

"ikli%in ve daha önce meydana gelen hükümet de%i"ikliklerinin, dünyadaki siyasal 
ve ekonomik geli"melerin bir sonucu oldu%u izlenimini uyandırmaya çalı"tı. Tabiî, 
i"in aslı böyle de%il. Hükümet Programının de%erlendirilmesini burada gere%i gibi 
yapabilmek için, okunan programda söylenen ve söylenmeyen "eylerin gerçek an-
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lamını bulabilmek için, elbette, önce, niçin Mesut Yılmaz Hükümetinin ortaya çık-
tı%ını anlatmalıyız.

Sayın milletvekilleri, ANAP !ktidarının bir hükümetini daha de%i"tirmesine 
neden olan olay, halkımızın ANAP politikalarına kar"ı duydu%u "iddetli tepkidir. 
ANAP politikalarının yarattı%ı ve sürdürdü%ü enflasyonun, hayat pahalılı%ının, ge-
çim sıkıntısının dünyasını zindan etti%i, hayatını zehir etti%i halkımızın, çiftçisiyle, 
i"çisiyle, esnaf ve sanatkârıyla, memuruyla, emeklisiyle, dul, yetimiyle bütün hal-
kımızın, eline geçen her fırsatta ANAP’a kar"ı tepkisini göstermek istemesinin bir 
sonucudur.

Bakınız, iki yıl evvel, 26 Mart belediye seçimlerinde böyle olmu"tu. $imdi, !k-
tidar Partisinin, ANAP’ın kongresinde de aynı "ey oldu. Herhangi bir yolla halka 
eri"ip sorabildi%inizde, hangi partiye ba%lı olursa olsun ya da ba%ımsız olsun, va-
tanda"larımızın ortak tepkisi “ANAP politikalarını yürüten bu Hükümet de%i"sin, 
bir an evvel genel seçim yapılsın” "eklinde oluyor. ANAP kongresinde bunu gördük. 
Kongrede, ANAP Hükümeti olarak icraatını öven, birinci parti olduklarını iddia 
eden, 1992 Kasımından önce seçimin söz konusu olmadı%ını söyleyen Ba"bakanı, 
Kongredeki ço%unluk, ANAP Genel Ba"kanlı%ından ayırdı, bu sözlerine inanma-
dı%ını gösterdi. Onun yerine, erken seçim dahil, halkın beklentilerine daha fazla 
gecikmeden cevap verebilece%ini iddia eden, vaat eden Sayın Yılmaz’ı Genel Ba"-
kanlı%a getirdi. Demek ki, !ktidar Partisinin tabanındaki ço%unluk da bugün halkın 
çekti%i ıstırabı görüyor, sıkıntıyı görüyor ve bir an evvel seçime gitmeyi bir çare ola-
rak kabul ediyor. (SHP sıralarından alkı!lar) Ama, "imdi bakıyoruz; Sayın Yılmaz’ın 
Hükümet Programında, kendisini Ba"bakanlı%a getiren nedenlere hiç de%inilmiyor, 
halkın dayanılmaz noktalara gelmi" geçmi" sıkıntılarından hiç bahsedilmiyor, enf-
lasyonu dü"ürme sözü bile verilmiyor; asıl, halkın beklentisi olan seçimden hiç söz 
edilmiyor.

Sayın milletvekilleri, bu kandırma, bu gerçeklere yüz çevirme, özellikle, Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan görü"melerde, halkın her gün ya"adı%ı, gör-
dü%ü, duydu%u olayları görmezlikten gelme yolunu bırakalım artık. Ülke bundan 
bir "ey kazanmıyor, iktidar partisi bir "ey kazanmıyor... !"te bakınız, bir hükümet 
de%i"ikli%i oldu; hükümetin de%i"mesine yol açan nedenler, muhalefetin Mecliste 
yıllardır dile getirdi%i nedenlerdir, ba"ka bir "ey de%il. Son aylarda verilen çe"itli 
gensorularda ele alınan nedenler ve olaylardan hiçbirisi Meclisteki !ktidar Parti-
si ço%unlu%u tarafından ciddiye alınmadı; hepsi gözardı edildi; arkasından, kendi 
kongrelerinde !ktidar Partisi tabanı ve milletvekilleri, aynı nedenlerle, genel ba"-
kanlarını de%i"tirdiler. Hükümeti dü"ürdüler... Bu davranı" "eklinin, Büyük Millet 
Meclisinin, demokrasimiz, devlet düzenimiz içindeki yerini, a%ırlı%ını küçülttü%ü-
nü ve artık, Meclisin !ktidar Partisi ço%unlu%undaki bu vurdumduymazlık havasını 
bırakmanın, halkımızın sıkıntısına çare olacak kararları Mecliste almanın zamanı 
geldi%ini görmüyor musunuz?

!ki gün önce dinledi%imiz Hükümet programı Türkiye’nin bugünkü gerçe%ini 
hiçbir "ekilde yansıtmıyor, bu ANAP Hükümetinin öteki ANAP hükümetlerinden 
ne farkı oldu%unu söyleyemiyor. Bir taraftan, ANAP politikalarını devam ettirece-
%ini belirtiyor, bir taraftan da, muhalefetten, özellikle, SHP’den esinlendi%i görülen 
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vaatler yapıyor... Tarımın desteklenece%i, taban fiyatlarının enflasyonun üzerinde 
tutulaca%ı, girdi kullanımının te"vik edilece%i belirtiliyor... Bu sözlere, çiftçimizin, 
köylümüzün inanacak hali var mı?

Daha evvel de ANAP programlarında benzer "eyler söylendi; hep söylendi. 
Ama, sonuç nedir? Sonuç: Köylümüz, çiftçimiz, ANAP Hükümetleri zamanında 
ömürlerinin en sıkıntılı dönemini geçiriyorlar; yoksulla"malardır, tarlalarını, trak-
törlerini, evlerini satmak zorunda kalmı"lardır. ANAP Hükümetleri döneminde, 
Türkiye’de, tarımdan, ba"ka sektörlere devamlı olarak kaynak aktarılmı"tır. Köy-
lümüz, çiftçimiz, bu dönemdeki kadar, hiçbir zaman icra takibine u%ramamı"tır.

Hükümet programında, girdi kullanımının artırılmasına büyük önem verilece-
%i yazılı. Bu önem nasıl verilecek, ne zaman verilecek?

Tarımda verimi artırma bakımından en önemli girdi gübredir, örnek olarak; 
Avrupa’da bir hektara 229 kilo, Asya’da 115 kilo, dünyada ortalama 99 kilo kulla-
nılırken, bizde ortalama olarak sadece 58 kilo gübre kullanılıyor. Hal böyle iken, 
ANAP Hükümeti son aylarda ne yaptı? Gübreye yüzde 200 ilâ 348 arasında de%i"en 
zamlar yaptı. Türkiye’de en çok kullanılan gübre (yakla"ık olarak kullanılan güb-
renin üçte biri) amonyum nitrattır. En çok zam, yüzde 26’lık amonyum nitratta 
yapıldı, gübrenin de%eri 172 liradan 600 liraya çıktı.

$imdi, “girdi kullanımını artıraca%ız” diyen Hükümete soruyorum: Bu konuda 
ne yapacak? Bu kadar pahalanmı" bir gübreyi çiftçimizin daha çok kullanmasını 
nasıl sa%layacak?

Geçen yıl, 1 kilo bu%day ile 2,9 kilogram amonyum nitrat gübresi alabilen köy-
lü, bu yıl, sadece, 1 kilo 250 gram aynı gübreyi alabilecek güçte. Geçen yıl 10 kilo 
pancarla 7 kilo amonyum nitrat gübresi alan çiftçi, bu yıl sadece 2 kilogram gübre 
alabilecek güçte.

!"te, ANAP Hükümetleri, programlarında çiftçimize söylediklerinin hep tersini 
yaptılar; ürünlere verdikleri fiyatlar devamlı olarak enflasyonun altında kaldı. Bu-
gün, tütün üreten, çeltik üreten, çay üreten, fındık üreten, ayçiçe%i üreten, pamuk, 
pancar, sebze üreten köylümüz peri"andır. Pancar üreten çiftçinin bir kilogram "e-
ker alması için 37,5 kilogram pancar satması gerekiyor.

ANAP Hükümeti, "ekere dört defa zam yaptı; ama, pancar üreticisine bunun 
kar"ılı%ı olacak primi ödemeyi dü"ünmedi.

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Bu kadar palavrayı baban bile atmadı.

ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Yurt dı"ından karpuz, domates ithal edildi. Bu-
nun sonucunda, serada domates üreten çiftçimiz, serasına kapladı%ı naylonun pa-
rasını ödeyemeyecek duruma dü"tü. Yanlı" tahıl alma politikaları sonucunda, ma-
liyetin altında hem de geç olarak açıklanan taban fiyatları, Çukurova’da, Mersin’de, 
Hatay’da, bütün erken bu%day üreten bölgelerde, çiftçimizi peri"an etti; bu%day 
üreticisi için getirdi%i 30 tonluk limitle köylümüze yeni bir engel çıkardı. Toprak 
Mahsulleri Ofisi, "imdi, çiftçiden aldı%ı ürünün yüzde 75’inin parasını verece%ini 
söylüyor. !lk duyuruda “Ancak yüzde 50’sine pe"in ödeme yapaca%ız” demi"lerdi...
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$imdi, Sayın Hükümete öneriyorum: Yuvarlak sözleri bıraksınlar, çiftçinin 
ürününün tamamına pe"in ödeme yapacaklarını buradan ilan etsinler.

Tüm çiftçimiz gibi, koza üreticimiz de öfke içindedir. Üretici, kozasını koope-
ratife teslim ediyor; fiyat belli de%il, desteklemeye girip girmeyece%i bilinmiyor... 
1989 yılında koza fiyatları borsa ortalaması 17.000-17.500 lira iken, 1990 yılında 
koza fiyatları 12 bin liraya dü"tü. Bursa, Bilecik ve çevre illerde koza üreticisi peri-
"an durumda. Hükümet, koza üreticisinin sesine, bu gerçeklere kulak verecek mi?

Yıllardan beri söyledi%imiz bir konu; pe"in ödeme yapılamayan hallerde çift-
çinin alaca%ının Ziraat Bankasına olan borcuna mahsup edilip, faiz uygulamasının 
durdurulması önerimiz, sonunda, geçen Hükümet zamanında ele alınmı"tı. Bu Hü-
kümet programında da aynı vaat yapılıyor; güzel; ama, yeterli olmadı%ını hemen 
belirteyim. Çiftçimizin, köylümüzün, Ziraat Bankası dı"ında, Tarım Kredi Koopera-
tiflerine, $ekerbank’a olan borcu için de aynı uygulamanın yapılması "arttır.

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet programında orman köylümüzü biraz olsun 
rahatlatacak herhangi bir ifadeye rastlamak mümkün de%ildir. Bugün, Orman köy-
lüsü, uygulanan politikalar sonucunda, toplumun en fakir kesitini olu"turmaktadır. 
Gelir da%ılımı yönünden çok kötü durumda olan bu kesimin ortalama yıllık geliri 
150 dolar civarındadır; Bu durumu düzeltecek en ufak bir tedbirin dahi dü"ünül-
memi" olması, bu Hükümetin, orman köylüsünü kaderine terk etti%ini gösteriyor.

Hükümetin orman i"çisine tanıdı%ı, köylümüzün deyimiyle “Vahidi fiyat’’ ça% 
dı"ıdır, son derece dü"üktür. Emval maliyeti içinde, i"çilik maliyeti, bugün yüzde 
5’i bile bulmamaktadır. ANAP Hükümetleri, uzun yıllar i"çilik ücretini bu "ekilde 
çok dü"ük tuttukları gibi, ödemeleri bazı yörelerde altı yedi ay geciktirerek yapı-
yorlar. Bu kesimden alınan rüsumlar son derece yüksektir. Köylümüzden alınan 
yüzde 5’ler büyük "ikâyetleri beraberinde getiriyor. Seçim zamanları ANAP’lı ba-
kanlar “bu yüzde 5’leri kaldıraca%ız” diyorlar; hiçbir "ekilde, verdikleri sözleri yeri-
ne getirmediler. Bugün, en büyük göç olayı orman bölgelerimizde ya"anıyor. ANAP 
Hükümetlerinin orman köylümüze reva gördü%ü yanlı" politikalar devam ederse, 
orman köylümüz, geçim sıkıntısı yüzünden yurdunu tamamen terk etmek zorunda 
kalacaktır.

AHMET ALTINTA$ (Mu#la) — Var, var, yakında müjde var.
ERDAL "NÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, çalı"ma hayatımız bugün 

büyük bir bunalıma gidiyor. !"sizlik sürekli artarken, yüzbinlerce i"çiyi kapsayan 
toplusözle"me görü"meleri uyu"mazlık a"amasındadır. !"çi çıkarmalar, özel kesim-
de ve devlet kesiminde yaygınla"maktadır, i"çilerin sözle"melerle kabul edilmi" 
hakları ödenmemektedir. Zonguldak maden i"çilerinin durumu bunun en çarpıcı 
örne%idir. Büyük sıkıntı içindeki bu i"çilerin alacakları 133 milyarı bulmaktadır. 
Hükümet Programında bu duruma hiç de%inilmiyor, bu bunalımın nasıl önlenece%i 
anlatılmıyor.

Bu yanlı" gidi"in, enflasyondan, hayat pahalılı%ından, sınaî geli"menin du-
raklamı" olmasından, ekonomideki durgunluktan gelen nedenleri var; çalı"ma ha-
yatıyla ilgili, Anayasadaki, yasalardaki ça%dı"ı ya da eksik düzenlemelerden gelen 
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nedenleri var. Programda bu nedenlerin hiçbirinin üzerinde durulmuyor, sadece, 
geli"mi" ülkelerdeki seviyeyi hedefledikleri söyleniyor.

Bütün çalı"anlara !"çi-Memur ayırımı yapmadan sendika kurma hakkını kabul 
etmeden, geli"mi" ülkelerin seviyesine nasıl varırsınız? Bir i"sizlik sigortası düze-
ni getirmeden, keyfî i"ten çıkarmalara kar"ı bir yasal güvence getirmeden, nasıl 
geli"mi"lik hedefine varabilirsiniz? Bugünkü sürekli yüksek enflasyon ortamında, 
toplusözle"me görü"melerinin eme%in hakkını verecek "ekilde bir an önce sonuç-
lanması için nasıl bir yakla"ım dü"ünüyorsunuz? Hükümet programı yuvarlak söz-
lerle bütün bu gerçek sorunları geçi"tirmeye çalı"ıyor, ama, sorunlar ortada ve i"te 
bu Hükümetin kurulmasına neden olan da bu sorunlar. $unu da ekleyeyim ki, bu 
Hükümet programının çalı"ma hayatına yakla"ımı demokratik ölçülere vuruldu-
%unda, demokratik açıdan Akbulut Hükümetinden daha geri görülmektedir. (SHP 
sıralarından alkı!lar)

Programda sendikal haklardan bir kelimeyle bile bahsedilmiyor. Toplusözle"-
melerde ekonomik imkân ölçüsü vurgulanarak, sonunda Yüksek Hakem Kurulunun 
belirleyece%i ücretin egemen olaca%ı havası veriliyor, öyle anla"ılıyor ki, bu tavırlar, 
Sayın Özal’ın i"çi ücretleri konusunda zaman zaman kamuya açıkladı%ı tek taraflı 
görü"lerin yansımalarıdır; ama, böyle bir yakla"ımla çalı"ma barı"ını korumanın da 
hayal oldu%u açıktır.

Sayın milletvekilleri, bugünlerde, memurlarımız ve emeklilerimizi, temmuz 
ayında verilece%i daha ocak ayında eski Hükümet tarafından vaat edilmi" maa" 
artı"larını sabırsızlıkla; ama, hem de kaygıyla beklemektedirler. Kaygıyla; çünkü, 
ocak ayında vaat edilen, yüzde 20’lik bir artı"la; o artı" da bugün hiçbir anlam ifade 
etmez. $imdi yapılacak maa" artı"ının, enflasyonun neden oldu%u büyük kayıpla-
rı ne ölçüde giderece%i belli de%il; kaygı burada... Aslında, bugünkü iktidar yetki-
lilerinin de kabul etti%i hesaplar, “kalkmıyoruz” dedi%imiz geçen yirmi yirmi be" 
yılda memurlarımızın gerçek gelirlerinin önemli ölçüde dü"tü%ünü gösteriyor. Bu 
kayıpları giderecek maa" artı"larını bir an önce sa%lamak, sosyal adaletin gere%idir. 
Bu Hükümete, bizce bir seçim hükümeti oldu%u için, eline geçen bu fırsatı iyi de-
%erlendirmesini, memurlarımıza, emeklilerimize enflasyonun üzerinde ve geçmi" 
kayıpları en geni" ölçüde giderecek ücret artı"ları getirmesini öneriyorum.

Biz, parti olarak, katsayı sistemini yeniden ele alacak, personel rejimini bugün-
kü yamalı bohça halinden kurtaracak yeni bir düzenleme hazırlıyoruz. Memurların 
emeklerinin kar"ılı%ını ve sosyal haklarını güvence altına almak için de, memurla-
rın sendika kurma hakkını destekliyoruz. (SHP sıralarından alkı!lar) Bütün ça%da" 
demokrasilerde oldu%u gibi, bu hakkın, Anayasada ve yasalarda yerini alması için 
u%ra"ıyoruz. Bugünkü belirsizliklere ve güçlüklere ra%men, e%itim dalında, sa%lık 
dalında, belediyelerde ve ba"ka yerlerde kurulmu" memur sendikalarının çalı"ma-
sına, geli"mesine bu yeni ANAP Hükümetinin engel olmamasını, sendika kurmak 
isteyen insanları gözaltına almamasını istiyoruz. (SHP sıralarından alkı!lar)

Esnaf ve sanatkârlarımızın aylardır Halk Bankasından kredi alamadıkları, 
senet protestolarının, dükkân kapatmalarının birbirini takip etti%i de bugünün 
gerçe%i; ama, bu konularda da Hükümet Programında hiçbir açıklama yok. Halk 
Bankasının 850 esnaf kefalet kooperatifi aracılı%ıyla da%ıttı%ı kredinin toplamı 475 
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milyar; küçük sanayi; orta sanayi, büyük sanayi, serbest meslek kredisi olarak ver-
di%i, 760 milyar civarında. Görüyorsunuz, esnaf, sanatkâr ve ara sanayicinin Halk 
Bankasından aldı%ı toplam Kredi, nerede ise bir tek holdingin aldı%ı kredi kadar. Bu 
kredi, esnaf ve sanatkârımız için yetersizdir, faizi yüksektir; üstelik daha da yük-
seltildi. 1991’de küçük sanayi i"letme kredisinin faizi yüzde 75’e, orta sanayininki 
yüzde 85’e, büyük sanayininki yüzde 86’ya çıkarıldı. Hangi ara sanayici bu faizlerle 
yatırım yapabilir?

Küçük esnaf ve sanatkârımıza eylülden itibaren, cirosu ne olursa olsun, yazar 
kasa kullanmak zorunlulu%u getiriliyor. Yeni Hükümeti buradan uyarıyorum; 10 
milyonun altında cirosu olan esnafı yazarkasa almaya zorlarsanız, en az 300 bin es-
nafımız dükkânını kapatmak zorunda kalır, incelemede kolaylık olacak diye, insan-
larımızı i"siz bırakmaya ne hakkımız var? Eylül gelmeden, bu konuyu Hükümetin 
ele almasını, çözmesini istiyorum.

Ba%-Kur konusunda yeni yasal düzenleme yapılaca%ı programda vaat ediliyor. 
Ba%-Kurdan yardım bekleyen vatanda"ların, yardım yerine eziyet görmeleri ve el-
lerine geçecek emeklilik ücretlerinin gülünç hem de acıklı derecede dü"ük olması; 
Ba%-Kur’un, prim ödemediler diye tarlalarını, arsalarını, dükkânlarını icraya verdi-
%i, hatta hapse attırdı%ı vatanda"lardan yükselen feryatlar, görüyorum ki, bu prog-
ramın bile vurdumduymazlı%ını a"abilmi"ler. (SHP sıralarından alkı!lar)

Bir örnek vereyim; Ba%-Kur emeklilerinin büyük ço%unlu%u 6’ncı basamaktan 
emeklidir ve ayda ellerine geçen 140 bin lirayla geçinmek zorundadırlar. Olacak "ey 
midir bu? Sosyal yardım 1987’de 10.675 liraya yükseltilmi"ti ve o günden bugüne 
hâlâ 10.675 liradır.

Sayın milletvekilleri, bir an evvel bu yasanın düzeltilmesi, Ba%-Kurun eziyet-
lerinden vatanda"ların kurtarılması ve Ba%-Kurun vatanda"lara yardım edecek 
hale getirilmesi "arttır. Ancak, programda ifade edilen "ekilde, sadece nimet-külfet 
dengesi esas alınarak, Altıncı Planda yer alan devlet deste%inin sa%lanması olana%ı 
ara"tırılmadan ve gerçekle"tirilmeden, Ba%-Kur’lu vatanda"larımıza istenen dü-
zeyde sosyal sigorta hakkı nasıl sa%lanabilecektir? Hükümetin bu noktaya açıklık 
getirmesini istiyorum.

Bakınız, biz, SHP olarak verdi%imiz kanun teklifimizle, Katma De%er Vergisi-
nin yüzde 10’unun Ba%-Kur Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesini istedik; Hükü-
metin, bu teklifi desteklemesini bekliyoruz.

Hükümet Programında hiç de%inilmeyen bir konu da yolsuzluklar. Program, 
bunu da görmezlikten geliyor; ama, halkın bu konudaki tavrı, tepkisi açıkça belli. 
Onun için, Hükümetin bu konu üzerine gidece%i, basın aracılı%ı ile kamuoyuna du-
yuruluyor. Programda yok; ama, basın aracılı%ı ile böyle bir duyuru yapılıyor.

Bakınız, daha geçen gün verdi%imiz bir gensoruda bir olay söz konusu edilmi"-
ti; Toplu Konut !daresi, içinde çalı"tı%ı kendi mülkünü satıp, ba"ka bir binayı daha 
yüksek bir fiyatla hem de sınırlı bir süre için kiralamı"tı. “Bu nasıl "eydir? Devlet 
niye zarara sokuluyor? Açıklansın, hesabını soruyoruz” dedi%imizde, eski Hükümet 
sözcüsü “usulsüzlük yok, zaten i"lem henüz bitmedi” demi"ti ve güya mesele ört-
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bas edilmi"ti; ama, "imdi basından ö%reniyoruz ki, bu kiralama i"ini yeni Hükümet 
durduracaktır.

Bu arada, yeni Hükümet, eski Hükümetin bu i"lemini, yolsuzluk iddiaları kar-
"ısında durdurmaya yönelirken, eski Hükümet üyelerinin de geçmi"te karı"tıkları 
yolsuzluk iddialarının ara"tırılmasını istediklerini ö%reniyoruz. (SHP sıralarından 
alkı!lar)

Böyle bir karga"ayı, aynı takımın içinden çıkmı" insanlar “yeni Hükümet ol-
dular” diye nasıl çözerler? Bunu ancak, millî iradeyle olu"acak yeni bir Meclis, yeni 
bir iktidar çözer. Zaten, demokrasiyi totaliter rejimlerden ayıran en önemli özellik, 
erdem de budur. Yolsuzlukların, kayırmaların, haksızlıkların hesabı bir gün soru-
lur. (SHP sıralarından alkı!lar) Halkın iradesinden güç alan bir yasal düzen içinde 
sorulur.

$unu da ekleyeyim ki, bir bakanın, kendisine getirilen yolsuzluk iddiasıyla il-
gili bir dosyayı i"leme koymaması, koydurmaması, o bakana da sorumluluk getirir. 
Böyle bir i"lemi ba"latmak, bakanın iste%ine ba%lı de%ildir, zorunlu olarak yapaca%ı 
"eydir.

Sayın milletvekilleri, yolsuzlukların üzerine gitmek, her kademede rastlana-
bilecek sorumluları bulup çıkarmak, adalete teslim etmek, ancak millî iradeye da-
yanan ve yasalara tam saygı gösteren bir yönetimin yapabilece%i "eydir. ANAP’ta 
kendisini gösteren zihniyet, “Anayasayı bir defa ihlal etmekten bir "ey çıkmaz” zih-
niyeti, ANAP’ın Meclis ço%unlu%u buna kar"ı çıkmadı%ı için, bugün, bütün hukuk 
düzenimizi tahrip etmi" bir halde, iktidarı sarmı"tır.

Her devlet görevlisi gibi yetkilerini Anayasadan alan, her vatanda" gibi Anaya-
saya saygı göstermesi gerekli olan Cumhurba"kanı, “ben bu Anayasanın Cumhur-
ba"kanına yükledi%i tarafsızlık görevini kabul etmiyorum, ben tarafsız olamam” 
diye açıkça söyleyerek, Cumhurba"kanı yeminini her gün çi%nerse, Anayasada yet-
kisi olmadı%ı halde, iç politika, sosyal, ekonomik politika, dı" politika alanlarında, 
hatta özel sektör firmalarının kendi aralarındaki rekabet alanlarında her konuya 
müdahale eder, kendi dü"ünce ve kararını uygulatmaya çalı"ırsa, bu davranı"ları, 
inanınız, devlet düzenini öylesine tahrip eder ki, bu karga"a içinde yolsuzlukların 
üzerine gidilemedi%i gibi, her gün yeni yolsuzluk olanakları yaratılır. (SHP sıraların-
dan alkı!lar)

!"te, aylardır herkesin göz önünde geçen bir olay... Bir özel televizyon firma-
sı, Türkiye’deki olayları, devletçe kabul edilmi" bir korsan yayın halinde her gün 
gösteriyor televizyondan. Halbuki, Anayasanın 133’üncü maddesi, bakınız, “rad-
yo ve televizyon istasyonları, ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir 
kamu tüzelki"ili%i halinde düzenlenir” diyor. Eski Hükümete kaç defa sorduk; “Ya 
bu yayınları önleyerek Anayasanın gere%ini yerine getirin ya da gelin Anayasayı de-
%i"tirelim, belirli usuller içinde, ba"ka demokrasilerde oldu%u gibi, televizyondaki 
devlet tekelini kaldıralım, bütün özel giri"imcilere e"it rekabet hakkı tanıyalım” de-
dik. Bunu söyledik; hiçbirini yapmadılar. Anla"ılan, maksat, belirli bir firmayı ka-
yırmak, devlet nüfuzu kullanılarak bazı insanları zengin etmek. Bir de, bu davranı"ı 
“yenilik” diye, “ça%da" geli"melere ayak uydurmak” diye, “becerikli giri"imcilik” diye 
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gösteriyorlar... !"e bakın... Dünyada ilk toplum örgütlenmeleri, site devletleri ya da 
ba"ka devlet "ekilleri ortaya çıktı%ı günlerden beri bilinen bir marifeti, toplumun 
basına ya da ileri mevkilere geçen insanların toplumdan aldıkları gücü birkaç ki"iyi 
zengin etmek için belli etmeden kullanmak marifetini, "imdi, bize ve gençlerimize, 
özellikle yeni giri"imlere atılarak ekonomi alanında ilerlemek isteyen gençlerimize 
örnek diye gösteriyorlar... (SHP sıralarından alkı!lar) Gençlerimiz, sakın bu akıllara 
itibar etmesinler. Kimseye hayır getirmez bu akıllar.

Programın 37’nci sayfasında bir paragraf var: “Tüketici haklarının korunması 
için geli"mi" ülkelerdekine benzer rekabet hukuk düzeninin sa%lanması, haksız re-
kabetin bertaraf edilebilmesi için mevzuat çalı"maları en kısa zamanda Yüce Mec-
lise sunulacaktır” deniliyor.

Sayın milletvekilleri, e%er bu programın bir anlamı varsa, hiç gecikmeden, te-
levizyon konusundaki haksız rekabeti ortadan kaldıracak, haklı rekabet düzenini 
sa%layacak yasal hükümleri, yasal düzenlemeleri, önlemleri yeni Hükümet hemen 
getirmelidir. Bunu yapmadıktan sonra, programdaki bu sözler kuru gürültü olarak 
kalır.

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Hükümetleri, siyasal "iddet konusunda 
hep çok iddialı olmu"lar ve bugüne kadar da tam anlamıyla bu konuda ba"arısız kal-
mı"lardır. Hemen her Anavatan Hükümeti programında, “terör eylemlerinin sona 
erdirilece%i, ola%anüstü hal bölgesinde güvenli%in sa%lanaca%ı” ifade ediliyor; ama, 
bütün bunlara kar"ılık, "iddet olayları artarak ve boyutlanarak tırmanmaya devam 
ediyor. Asıl kaygı verici olan, toplumu derinden sarsan olayların önlenmesinde, 
aydınlatılmasında, sorumluların yakalanmasında hemen hemen hiçbir ba"arı sa%-
lanamamı" olmasıdır. Muhalefetin bu konudaki olumlu tutumunu da yeterince 
de%erlendiremeyen ANAP Hükümetleri dönemlerinde, terör örgütleri, istedikleri 
anda, istedikleri yerde ve istedikleri türde eylem koyabiliyorlar ve umut kırıklı%ını 
yaygınla"tırıyorlar. ANAP Hükümetlerinin bugüne kadar söyledikleri, günü kurtar-
mak, geçi"tirmek amaçlı, bilinen kli"e sözlerden ibaret kalmı"tır.

Ola%anüstü hal bölgesinde de sorunlar derinle"erek sürmekte, hiçbir iyile"tir-
me sa%lanamamaktadır. Yöre halkını, iki yönlü, çok a%ır bir baskı altındadır. On yılı 
a"kın süredir devam eden bu dayanılmaz baskı, ANAP Hükümetlerinin ba"arısızlı-
%ından kaynaklanan a%ır bir haksızlık olarak devam etmektedir. Bölgedeki insan-
larımızın bu sıkıntıdan kurtarılaca%ı konusunda, bu Hükümet Programında da, ne 
yazık ki en ufak bir umut bile yoktur.

Sayın milletvekilleri, "imdi, programın ekonomi ile ilgili bölümleri üzerinde 
durmak istiyorum. Aslında, bunların ayrıntılı ele"tirisine girmeye biç gerek yok; 
çünkü, daha önceki program görü"melerinde, bu, yeterince yapıldı; tekrarında ya-
rar yok. Burada yapmak istedi%im, bunların ele"tirisinden çok, niçin tekrar tekrar 
her programda bunlara yer verildi%ini sormaktır.

1983’teki ilk programdan bu yana, tüm ANAP Hükümetleri programlarında, 
de%i"meyen temel ekonomik hedefler yer alıyor. Aradan sekiz yıl gibi uzun bir süre 
geçti, bu hedeflerin hiçbirisi gerçekle"medi. Her seferinde, aynı hedefler, gerçekle-
"ecek umuduyla programlara konuluyor ve hedeflerin de bir önceki dönemde ger-
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çekle"medi%i itiraf ediliyor. Demokratik ülkelerde bunu anlamak mümkün de%ildir. 
Hükümet programı, halkı ile hükümet arasında yapılmı" bir sözle"medir ve hükü-
met bu sözle"me ile taahhütlerde bulunur. Taahhütlere ve sözle"meye uymamanın 
bedeli iktidardan dü"mektir. Ülkemizdeki çarpıklık i"te burada. ANAP’la ba"latılan 
uygulamalarda, halkımız, sözle"meye uymadı%ını ANAP’a tekrar tekrar hatırlatma-
sına ra%men, ANAP, bu demokratik sese kulak vermiyor, bedeli ödemeye yana"mı-
yor. ANAP !ktidarı, hükümetleri de%i"tiriyor, makyaj tazeliyor, sorunu geçi"tiriyor, 
yerine getirilmemi" taahhütleri tekrar tekrar ısıtarak halkımızın önüne koyuyor...

Bu arada, geçmi" programların en temel hedefi olan enflasyon, el çabuklu%uy-
la, yeni programa alınmamı"tır. “Alternatifimiz yoktur” diyenlerin, ekonomimizin 
en temel sorunu olan enflasyonu unutmaları ve bu konuda söyleyecek bir "eyleri-
nin olmaması çok hazindir. Niye unuttular? Herhalde, “bu sorunu yaratan ve büyü-
ten siz de%il misiniz?” diye sormayalım diye. Unutmu" görünmekle sorun ortadan 
kalkmıyor ki...

“Enflasyonun i" ahlakını ve gelir da%ılımını bozdu%u, millî hesapları karmaka-
rı"ık etti%i bilinmektedir. Gelir da%ılımına yaptı%ı yıkıcı etki uzun müddet tolere 
edilemez, önümüzdeki on yıl içinde enflasyonun yüzde 20’lerin altında seyreder 
halde tutulması kaçınılmazdır.”

Bu tespitleri ben yapmıyorum, bu defaki alıntımız Sayın Özal’dan da de%il, bu 
defaki alıntımız, Sayın Pakdemirli’nin geçenlerde yayımladı%ı bir çalı"masında yer 
almaktadır. (SHP sıralarından alkı!lar)

Enflasyonu önemli bir sorun olarak gören ve bunu çözmeye yönelik öneriler 
geli"tiren Sayın Pakdemirli, ekonominin dümenini eline geçirdikten sonra, kendi-
sinin büyük katkılarıyla hazırlanan programda, birdenbire, bu sorunu unutmu" gö-
rünüyor. $imdi, böyle bir programın inandırıcılı%ı olabilir mi?

De%erli arkada"larım, kısaca "unu söyleyeyim: Bu program, iktidara veda prog-
ramıdır; bunu unutmayın. (SHP sıralarından alkı!lar)

$imdi gelelim programın bizim söylediklerimize benzeyen noktalarına; çün-
kü, öyle noktalar da var. Tabiî, SHP, iktidara yürüyen bir parti. Partimiz, alternatif 
politikalarımızın anlatıldı%ı kitaplar hazırlamaktadır. Zaman zaman, bu çalı"mala-
rımızla ilgili bilgileri kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Yeni programı hazırlayan 
kadronun, yeni programı hazırlarken, bizim sözünü etti%imiz programları ayrıntılı 
bir "ekilde de%erlendirdi%i anla"ılıyor. Bu, tabiî sevindirici bir geli"me; az da olsa 
dediklerimize kulak verdi%inizi gösteriyor.

Bir iki örnek vereyim. Programda deniyor ki, “ücretlinin e%itim, sa%lık, konut 
kredisi faizi ve kültür harcamalarının vergiden dü"mesi için kanunî düzenleme 
Meclise sevk edilecektir.

Vergilendirilmemi" alanlardan vergi almak ve yeni vergi mükellefleri yaratmak 
esastır.

Hayat standardı uygulaması ıslah edilecektir.
Ekonomik politikalarla malî politikalar tam bir uyum içine sokulacaktır.”
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Sayın milletvekilleri, bütün bu öneriler, basına da ana hatları açıklanan, 
SHP’nin “Maliye ve Vergi Politikaları” isimli raporunda dile getirilmekte ve ayrın-
tılı bir "ekilde irdelenmektedir. Bu önerilerin burada yer alması güzel tabiî; ancak, 
uygulamada ba"arılı olabilecek misiniz? !"te, o konuda bazı tereddütlerim var. Ör-
ne%in, vergilendirilmemi" alanlardan vergi almak bir vergi reformudur. Bu reformu 
uygulayacakların buna inanması gerekir.

Sayın Maliye Bakanı, yeni program hazırlanmadan önce 22 Mayıs tarihli !SO 
Dergisine verdi%i özel bir mülakatta, “Türkiye’nin bir vergi reformuna ihtiyacı yok-
tur” demektedir, Buyurun! $imdi siz, vergi reformunu gerekli görmeyen ve söz ko-
nusu uygulamadan sorumlu bir bakanın, bu yeni vergi kaynaklarını bulup toplama-
sını nasıl beklersiniz? Bu, inandırıcı olabilir mi?

Herhalde, bu yeni program, ülkemizin siyasî tarihini ileride inceleyeceklere, 
anla"ılması çok güç malzeme bırakacaktır. Bir tarafta, kendi yaptı%ı çalı"mada enf-
lasyonu önemli bir sorun olarak gören, ancak bunu programa almayan bir bakan; 
di%er tarafta, programda yer alan vergi reformunu gerekli görmeyen bir ba"ka ba-
kan... Nerede bu programın inandırıcılı%ı? Bu kandırmacalar nereye kadar sürecek 
sayın milletvekilleri? (SHP sıralarından alkı!lar)

Sözü edilen önerilerden, “ekonomik politikaların malî politikalarla uyumunun 
sa%lanması gereklili%i’’ önerisi, bizim maliye programımızın temel ta"ı niteli%inde-
dir. Bu önerimiz aynen programa aktarılmı"tır; ancak, bu öneri programa eklenir-
ken tuhaf bir durum ortaya çıkmı"... Programda yer alan “ekonomik politikalarla 
malî politikalar tam bir uyum içine sokulacaktır” deyimi, bu uyumun olmadı%ının 
kabul edildi%i bir itirafname haline dönü"üyor. Madem uyumsuzlu%un varlı%ı kabul 
ediliyor, o zaman, geçmi" dönemin uyumsuz ekonomik politikalarına neden övgü-
ler diziliyor? Bu övgüler neyin nesi? Nereden bakılırsa bakılsın, program tutarsız-
dır, inandırıcılı%ı yoktur. (SHP sıralarından alkı!lar)

Programda gerçe%e uymayan noktalara gelelim: Programda, “paramız konver-
tibl hale getirilmi"tir” deniyor. Sayın milletvekilleri, bu, tam bir kandırmacadır; 
gerçek konvertibiliteye geçilememi"tir. E%er dı" ticaret açı%ınız - geçen yıl oldu%u 
gibi - 9,5 milyar dolarsa, konvertibiliteye geçemezsiniz. Geçerseniz, paranızın de-
%eri, birden, sıfıra iner.

Programda “tekeller kaldırılmı"tır” deniyor. Herhalde, Hükümet, tütün teke-
linden söz ediyor. (SHP sıralarından alkı!lar) Gerçekten, tekel, devletin tekeli, tütün 
kararnamesi ile, tekel olma özelli%ini yitirdi. Halbuki, bu, liberal oldu%unu ileri sü-
ren Hükümetin piyasa ekonomisi anlayı"ına da terstir. Alı"kanlık yaratıcı madde-
lerde devlet tekelini kaldırırsanız, bu, bir istismar konusu olur. E%er ekonomide bir 
tekel olacaksa, bu, devletin elinde olmalıdır. Anla"ılan, ANAP, devlet tekelini kal-
dırmayı, tekelleri kaldırmak zannediyor. Peki, özel sektör tekellere ne buyurulur? 
ANAP, özel sektörde hangi tekelle"menin önüne geçmi"tir? Hükümete soruyorum; 
örnekler versinler lütfen.

Bakınız, gerçekler hiç de öyle de%il. Tekelci e%ilimlerin ülkemizdeki manzara-
sını sergileyen çok de%erli bir bilimsel çalı"ma var elimizde. Çalı"manın bulguları, 
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tekelle"menin kaldırılması "öyle dursun, giderek yo%unla"tı%ını gösteriyor. Yazık 
ki, vaktim yok, ayrıntılara geçemeyece%im; ama isteyene gösteririm.

Programda, “faizler büyük ölçüde serbest bırakılmı"” deniyor. Sayın milletve-
killeri, ne demek büyük ölçüde serbest? Faizler ya serbesttir ya de%ildir. Daha ön-
ceki hükümet programlarına bakıyoruz, “faizler serbest bırakılmı"tır” deniyor. O 
iyi... $imdi ne oldu da, bu “büyük ölçüde” deyimi eski cümleye eklendi? Sanırım, 
hükümet üyeleri de faizlerin serbest oldu%una inanmıyorlar. Tabiî, nasıl inansınlar 
ki, "u an bakan olanların bir kısmının da yer aldı%ı bir önceki hükümet, bir gecede 
faizlere müdahale ederek dü"ürmü"tü, öyle de%il mi? Bu mahçupane ifade buradan 
kaynaklanıyor i"te; ama, bu tespitle, ekonomideki terimlere böylece bir katkı da 
yapmı" oluyorlar. Yalnız, bu terimi iyice açıklamaları gerekir.

Hükümet programında, “köprü, baraj gibi tesislerin gelir ortaklı%ı senetleri 
çıkarılarak tasarruflar te"vik edilmi", böylece halkın tasarrufları yeni yatırımlara 
kaynak olu"turmu"tur” deniyor. Hangi halk tasarrufu sayın milletvekilleri, hangi 
yatırımlar? Halk geçim derdinde, bir de tasarruf mu yapabilecek? (SHP sıralarından 
alkı!lar)

Bankalar Birli%inin mayıs ayında yayımlanan raporunda, faiz pastasının nasıl 
payla"ıldı%ına ili"kin son derecede çarpıcı rakamlar veriliyor. 1990 yılı sonu itiba-
riyle, de%eri 3 milyona kadar olan hesapların toplam vadeli tasarruf mevduatın-
dan aldı%ı pay yüzde 23,2 iken, 3 milyonun üzerindeki hesapların payı yüzde 76,8 
olmaktadır. 9 milyondan fazla vadeli tasarruf mevduatının, 7 milyondan fazlası 3 
milyona kadar olan hesaplara aittir. Görüyorsunuz ki, faiz pastasından en büyük 
dilimi, az sayıdaki yüksek de%ere sahip hesaplar almaktadır.

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

“Tasarrufların yeni yatırımlara kaynak olu"turdu%u” sözüne gelelim: Sekiz yıl-
lık ANAP !ktidarında, imalat sanayii, madencilik ve tarım gibi üretken sektörler 
yatırım yönünden önemli ölçüde ihmal edilmi"lerdir. ANAP döneminde özellikle, 
sanayi kurmak, ekonomik ve mali araçlarla desteklenen ve kolaylık gören bir i" ol-
maktan çıkmı"tır, özel sektör imalat sanayi yatırımlarının toplam yatırımlar için-
deki payı, cari fiyatlarla, 1983’te yüzde 23,8 iken, bu pay 1990’da yüzde 15,2’ye dü"-
mü"tür; hem de “en yüksek büyümeye ula"ıldı” denilen bir yılda. Kamu kesiminin 
ve planlamanın bu dönemde sanayile"me ile ba%lantısı tamamen kesilmi"tir. Kamu 
kesimi imalat sanayi yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı 1983’te 
yüzde 15,8 iken, bu pay 1990’da yüzde 5,3’e dü"mü"tür. Böylece, imalat sanayiine 
kamunun yatırım yapması âdeta yasaklanmı"tır. Hadi, “bunun, ANAP Hükümetle-
rinin tercihleriyle çeli"en bir yönü yok” diyelim; peki, özel sektörün imalat sanayii 
yatırımları ne yönde geli"ti? Enflasyonun müzmin bir hastalık haline geldi%i, dö-
vizin pahalı, faizlerin yüzde 100’ü geçti%i bir ekonomide, özel sektör, tabiî, do%al 
olanı yapmı" ve imalat sanayine yatırım yapmaktan kaçınmı"tır, özel sektör imalat 
sanayii yatırımlarının toplam yatırımları içindeki payı 1983’te yüzde 33,8 iken, bu 
pay 1990’da yüzde 23,5’e gerilemi"tir. Kamudan bo"alan alanı, demek ki özel sektör 
doldurmamı"tır, i"te, sanayile"menin acıklı durumu bu iken ve bu nokta, Devlet 
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Planlama Te"kilatının bir çalı"masında da açıkça itiraf edilirken, bakalım, bu prog-
ram sanayile"me hakkında ne söylüyor...

Programda “Sanayile"me politikaları kalkınmanın ana unsuru olmaya devam 
edecek” deniliyor. Yani, sekiz yıllık dönemde sanayile"me politikaları kalkınmanın 
ana unsuru olmu" ve bu, gelecek dönemde de sürdürülecek.

Sayın milletvekilleri, devletin resmî verileri ve gerçekler ortada iken bu tes-
pitin yapılması, programda yer alması, benim aklımın kabul edebilece%i bir "ey 
de%ildir; ciddiyetsizliktir. Hükümetin bir kandırma içinde oldu%unu görüyorum. 
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birli%inin i" dünyasının nabzını ölçmeye yönelik 
anketleri de bu durumu sergiliyorlar ve i"adamlarının yatırım yönünden nasıl bir 
isteksizlik içinde olduklarını adeta haykırıyorlar. Hükümet neye inanacaktır, hangi 
sese kulak verecektir ve gerçe%i nasıl görecektir? Bu sorularımıza cevap bekliyoruz 
ve kamuoyu bunları ö%renmek istiyor.

Programda, “devlet, sanayi ve ticarete ana prensip olarak girmemelidir; istisnaî 
olarak, geri kalmı" bölgelerde sınaî tesisler kurabilir. Bu te"ebbüsler kısa zaman-
da millete devredilmelidir” denilmektedir. Bunun anlamı, tahmin etti%iniz "ekilde 
de%ildir, öyle görüyorum ki, “gizli özelle"tirme” adını verdi%imiz uygulamalara bu 
Hükümet döneminde de devam edilecektir. Hatırlayacaksınız, geçti%imiz yıllarda, 
ANAP Hükümetleri, do%uda, devletin yarım kalmı" tesislerini, özel sektöre, hiçbir 
kıstasa dayanmadan devretmi"lerdi. Bunlara büyük krediler verilmi" ve daha sonra 
da, devlet kredisinin dı"ında, bir de bunlara ortak edilmi"ti. Bugün, bu kurulu"la-
rın a"a%ı yukarı hepsi batmı"tır. Geçmi"te biz bu uygulamaları, devletin raporları-
na dayanarak ortaya çıkarmı" ve "iddetle ele"tirmi"tik. Bu gerçekler ortada iken, 
sanki bunlar hiç olmamı" gibi, devletin kaynaklarının çarçur edilmesine yol açan 
bu uygulamaları sürdürmenin anlamı nedir? Hükümet yetkililerinin bu konuyu da 
aydınlatmalarını bekliyorum.

Bir de, ekonominin tek bir bakana bırakılması "eklinde bir yeni düzenleme var. 
Sistem olarak, yapılan düzenlemeler olumlu; ama, ne sonuç alacakları konusun-
da umutlu olmak pek mümkün de%il; çünkü, bu !ktidarın, herhangi bir yeni giri"i-
mi, atılımı yapmaya zamanı da toplumsal deste%i de gücü de kalmamı"tır. Ayrıca, 
inandırıcılı%ı da yoktur. Kaldı ki, Çankaya’nın müdahalesi de, geçmi"te oldu%u gibi, 
her an gündemdedir. Dolayısıyla, bu yeni düzenlemeler de ekonomide tek ba"lılı%ı 
sa%lamaya yetmeyecektir. Ekonomi bir önceki Hükümet döneminde üç ba"lı iken, 
önümüzdeki günlerde iki ba"lı olmaya aday görünmektedir.

Sayın milletvekilleri, böylece, Programın, ekonomiyi ilgilendiren bölümlerine 
yönelik de%erlendirmelerini tamamlamı" bulunuyorum. Tüm bu de%erlendirmeler 
"unu gösteriyor; program hiçbir umut vermiyor. Ve zaten veremez. Çünkü, ANAP, 
umutların kesildi%i bir parti. ANAP !ktidarının, ekonomi üzerinde yapmı" oldu%u 
hatalı uygulamalara bu saatten sonra artık bir çare bulmasını beklemek elbet müm-
kün de%ildir.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; Hükümet Programının dı" politika bölü-
münde, cumhuriyet hükümetlerinin geleneksel, barı"çı yakla"ımlarına uyan, bizim 
de katıldı%ımız bazı bölümler var. Bunun yanında, bu çerçeve içinde ele"tirece%imiz 
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uygulamaları anlatan cümleler ve bu çerçeve dı"ına çıkan bölümler var. Hepsi üze-
rinde durmaya ne yazık ki vaktim yok; ama, en önemli gördü%üm birkaçına de%in-
mek istiyorum.

Avrupa Toplulu%una 1987 yılında yapılan tam üyelik müracaatından sonra 
bize verilen cevap ve arkasından meydana gelen geli"meler, bugüne kadar ANAP 
sözcülerince hep gerçek dı"ı bir iyimserlik havası içinde yorumlanmı"tı. !lk defa bu 
programda deniliyor ki, “!lk a"amadaki hedefimiz, tam üyeli%e götürecek yeni bir 
yakınla"ma ve i"birli%i süreci ba"latmaktır.” Bunu söylemek, önümüzdeki yıllarda 
Üyelik beklemedi%imizin itirafıdır. Avrupa Toplulu%unun bize kar"ı tutumunun 
gerçek yorumu da aslında budur; ama, müracaatımızı yaptı%ımız zamana göre, bu-
gün çok daha geride kalmamızın nedenleri üzerinde niye durulmuyor? Bu neden-
ler, büyük ölçüde, geçmi" ANAP Hükümetlerinin, Türkiye’de, demokrasimizi hep 
bildi%imiz, "ikâyet etti%imiz kusurlarından arındırmak, halkın bekledi%i düzeye 
çıkarmak ve ekonomiyi enflasyonsuz, sa%lıklı bir geli"me içinde büyütme konula-
rında gösterdi%i beceriksizlikten büyük ihmallerden kaynaklanıyor. Bunu iyi de%er-
lendirelim ki, hiç olmazsa bundan sonrası için olumlu geli"melere götürecek, umut 
verecek bir yol tutturalım.

Programda, Amerika Birle"ik Devletleriyle ili"kilerimizden bahsederken, “bu 
ili"kileri uzun vadeli bir perspektifle ele alarak geli"tirmek arzusundayız” gibi bir 
deyim var. Bu yeni bir deyim ve ben bundan, basında çok adı geçen stratejik i"birli-
%i yakla"ımına atıf yapıldı%ı anlamını çıkarıyorum. Böyle midir de%il midir ve e%er 
böyleyse, bu kavramdan Sayın Yılmaz ne anlıyor? Bize bu konuda açıklama yapma-
larını beklerim.

Buradan hareketle, dı" politikamızın bir süredir sıkıntısını çekti%i bir yanlı" 
yönetim "ekli olan, sorumsuz ve yetkisiz bir cumhurba"kanının sürekli müdaha-
lelerinden bu Hükümetin nasıl kurtulaca%ı sorusunu da sormak istiyorum. (SHP 
sıralarından alkı!lar) Görüyorum ki, Sayın ANAP milletvekilleri, bunu söyledi%im-
de, bana geçen defa oldu%u gibi kızmıyorlar; çünkü, sözlerimin do%rulu%unu, hiç 
olmazsa aralarından büyük bir kesim, gördüler, itiraf ettiler. (SHP sıralarından al-
kı!lar) Ama, dı" politikamızın esas sorunu, hâlâ, Sayın Özal’ın keyfî müdahalelerin-
den kurtulamamı" olmasıdır. Yetkisi iktidar partisince tartı"ılmayan bir ki"inin ve 
O’nun tarafından aceleyle alınan kararların yetkili organlarda görü"ülmeden uy-
gulanması yoluyla yürütülen bir dı" politikanın, geçen yıl içinde ülkeye ne büyük 
maddî ve manevî zararlar verdi%ini gördük. Bu zararlar, iktidar propagandasıyla 
örtülmeye, fayda gibi gösterilmeye çalı"ılıyor. Onu da biliyoruz; ama, beyhude! Ger-
çek, önünde sonunda meydana çıkıyor. Bir örnek vereyim: “Körfez Sava"ı sırasında, 
bizim, !ncirlik üssünü ve ba"kalarını koalisyon güçlerinin kullanmasına açmamız 
savunmamızı güçlendirdi; birçok yeni silahlar alıyoruz, daha da alaca%ız” "eklinde-
ki de%erlendirmeleri en yetkili a%ızlardan duymu"tuk. $imdi ortalık durulduktan 
sonra, ben ara"tırdım, o zaman ülkemize gelen Patriot füzeleri gibi, Roland füzele-
ri gibi, Hawk füzeleri gibi modern füzelerin hiçbiri Türkiye’de kalmamı"; bunların 
hiçbirini Türk Silahlı Kuvvetlerine vermemi"ler; koalisyon güçleri hepsini alıp gö-
türmü". Bize verilen, Avrupa’daki silahsızlanma anla"masına göre zaten verilmesi 
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kararla"tırılmı" olan ve Avrupa’da kullanım dı"ı tutulan silahlar. Üsleri kullanıma 
açmasak da olaca%ı buydu. Ne kazandık?

$imdi, gene bu propaganda kazandırmaları içinde gündeme getirilmi" olan; 
ama, Hükümet Programında hiç ele alınmayan bir konuya de%inmek istiyorum: Bir 
süredir iç ve dı" basında, kom"umuz Irak’ta ileride çıkabilecek bir karı"ıklık anında 
müdahale edecek bir caydırıcı güç olarak Türkiye’ye, çokuluslu - belki bir tugay gü-
cünde, tam bilmiyoruz - bir silahlı kuvvetin yerle"tirilmesinin Hükümetimize teklif 
edildi%i veya edilece%i ve Hükümetin yakında bu konuda karar alaca%ı yazılıyor. Bu 
konuda ne eski Hükümet ne de yeni Hükümet tarafından henüz hiçbir açıklama 
yapılmamı" olmasına ra%men, muhalefet olarak bizim ne dü"ündü%ümüz sık sık so-
ruluyor. Adeta, Türkiye’nin bu teklifi kabul etmek zorunda oldu%u, böyle bir önlem 
alınmazsa ileride yeni bir sı%ınmacı akımıyla kar"ı kar"ıya kalaca%ımız öne sürülü-
yor. Böylesine önemli bir konuda Hükümet Programında hiçbir açıklık olmaması 
büyük bir eksikliktir sayın milletvekilleri. Umarım, Sayın Ba"bakan konu"masında 
burada, bu konudaki, görü"ünü söyler. Ben, basındaki haberlere dayanarak dü"ün-
cemi söylemek zorundayım.

Bir defa, böyle bir kuvvetin Türkiye’de konu"landırılmasının, Irak’taki etnik 
grupların Irak rejimine kar"ı korunması için "art oldu%u, zorunlu oldu%u nereden 
belli? Ba"ka ülkelerdeki etnik grupları korumak için civar ülkelere, ba"ka ülkelerin 
güçlerini getirmek diye bir usul bugüne kadar yoktu. Gene de ba"ka yerde böyle 
bir "ey uygulanmıyor. Sonra, böyle bir karı"ıklı%a ne gerek var? Irak’ta yurtlarına 
dönen sı%ınmacıları bugün Irak’ta bulundukları yerde koruyan müttefik güçler var, 
bu güçler ayrılınca huzur bozulacak endi"esi duyuluyorsa, bu endi"e kaybolunca-
ya kadar oradan ayrılmamak, o zamana kadar Irak’ın bütün vatanda"larının kendi 
aralarında huzur içinde ya"ayacakları bir düzeni anla"mayla kurmalarına yardımcı 
olmak, buna ek bir güvence isteniyorsa, onu Birle"mi" Milletlerde aramak en do%-
rusu de%il midir?

Sözlerim yanlı" anla"ılmasın, kom"umuz Irak’ta ya"ayan herkesin insan hakla-
rına saygılı bir düzene kavu"masını hiçbir tehlikeye u%ramasını ki"i olarak da par-
ti olarak da elbette içtenlikle istiyoruz. (SHP sıralarından alkı!lar) Kom"umuz Irak 
vatanda"larının, kendi yöneticilerinin kusuru yüzünden çıkan Körfez Sava"ı içinde 
bu kadar can ve mal kaybına u%ramasını büyük üzüntüyle izledik. Hayatlarını kur-
tarmak için sınırlarımıza ko"an yüzbinlerce Kürt, Türkmen, Süryani sı%ınmacıya 
yardım edebilmek için hepimiz seferber olduk, dünyayı da yardıma ça%ırdık. Artık, 
Irak’ta çe"itli gruplar arasında anla"ma olmasını, bizim de Irak’la ili"kilerimizin 
normalle"mesini istiyoruz. Bu durumda ülkemizde, Irak’taki muhtemel bir karı-
"ıklı%a müdahale edece%i söylenen çokuluslu bir gücün konu"landırılmasını kabul 
etmek, ulusal çıkarlarımıza hiçbir "ekilde uygun olmaz. (SHP sıralarından alkı!lar) 
Böyle bir konu"landırma için hiçbir anla"mamız yoktur. Hükümet böyle bir teklifi 
reddetme gücünü kendisinde bulamıyorsa, Meclise getirsin; enine boyuna açıkla-
sın, Mecliste konu"alım ve bu açıklamalardan sonra da ulusal çıkarımıza aykırı bu-
luyorsak, birlikte reddedelim. (SHP sıralarından alkı!lar)
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Ortado%u ile ilgili olarak iki noktaya daha de%ineyim: Filistinlilerin me"ru hak-
larının tanınmasını isterken, bu Hükümet Programı, Filistin Devletinden bahset-
miyor. Halbuki, geçen Hükümet programında bahsedilmi"ti.

Bu Hükümet Programında, ilk defa, Barı" Suyu Projesinin adı geçiyor. Hükü-
met, bu proje hakkında Meclise bilgi vermeyi acaba ne zaman dü"ünüyor? Ulusu-
muzun kendi kaynakları açısından, onların kullanımı açısından bu kadar önemli 
bir giri"imin ülke içinde yeteri kadar tartı"ılmadan, uluslararası düzeyde giderek 
yükümlülük altına girmekte oldu%umuzun farkında mıdır Hükümetimiz? (SHP sı-
ralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs’ta kalıcı bir barı" anla"masına götürecek federas-
yon görü"meleri iki toplum liderleri arasında bir türlü yeniden ba"layamıyor. Niye 
ba"layamıyor? Birle"mi" Milletler Güvenlik Konseyinin 649 sayılı Kararı, Ada’da 
siyasal bakımdan e"it iki taraf oldu%unu kabul ediyor ve görü"melere ba"lanmasını 
istiyor; ama, görü"melere ba"lanamıyor ve hatta görü"melere ba"lamadan evvel, 
Türk tarafının, varılacak anla"ma konuları üzerinde daha görü"meye ba"lamadan 
ödün vermesini sa%lamak için, Avrupa Toplulu%u, Türkiye Cumhuriyeti yetkilile-
rine baskı yapıyorlar. Hani itibarımız artmı"tı? Artan itibar kendini böyle mi gös-
terir? Dernek ki, sayın milletvekilleri, ba"kalarının çıkarlarım korumak için, biz 
kendi çıkarlarımızı - durup dururken - tehlikeye attı%ımızda, bu hareket, itibarı-
mızı attırmıyor, tam tersine, nedense bizim kendi çıkarlarımızı koruyamadı%ımız, 
koruyacak bilinç ve kararlılıktan yoksun oldu%umuz izlenimi do%uyor ve bu yanlı" 
izlenime dayanarak bizden çıkarlarımıza aykırı "eyleri daha rahatlıkla istiyorlar.

$imdi, Kıbrıs’ta federasyon görü"melerini ba"latmak için, bizini Kıbrıs’taki 
iki e"it taraf ile Türkiye ve Yunanistan’ın birlikte katılacakları dörtlü bir toplantı 
önerdi%imizi Hükümet Programından ö%rendik. Aslında, bu da, kar"ı tarafa veril-
mi" bir ödündür; çünkü, kar"ı taraf, daha geni" bir uluslararası konferansta Kıbrıs 
sorununun ele alınmasını hep istiyordu; biz ise, bugüne kadar, “sadece Kıbrıs’taki 
iki toplum sözcüleri bu konuda görü"meler yaparlarsa sa%lıklı bir sonuca varılır” 
diyorduk... $imdi yapılan dörtlü görü"me önerisiyle daha büyük bir katılıma biz yol 
açmı" oluyoruz.

$imdi, yapılacak dörtlü toplantıda Kıbrıs’taki iki toplumu temsil edecek ba"-
kanların e"it statüde toplantıya katılmaları "arttır. Ba"ka türlüsü kabul edilemez. 
Ayrı bir ödün artık verilemez. Bir an evvel çözümleyece%iz diye bir tela"a kapılmaya 
da hiç gerek yoktur. Kalıcı bir çözüme varılmasını hepimiz istiyoruz; ama, yıllardır 
savunulan, Kıbrıs’taki Türklerin davalarının, iyice belirlenmi" çerçevesinden ödün 
verecek bir yapay çözümü kabul etmeyiz, milletimiz kabul etmez. (SHP sıralarından 
alkı!lar)

Bakınız, Avrupa’da ba"lamı" olan barı" içinde anla"mazlıkları çözme sürecinin 
Kıbrıs’ta uygulanmasından biz de bir "ey bekliyoruz; ama, bizim bekledi%imiz so-
nuç, Türk toplumunu baskı altında ya"atacak, haklarını çi%netecek bir düzen de%il, 
Türk ve Rum taraflarının siyasal e"itli%i içinde, birlikte, huzur içinde ya"amalarını 
sa%layacak iki toplumlu, iki kesimli, güvenilir bir federasyonun kurulmasıdır, önün-
de sonunda bu olacaktır sayın milletvekilleri; yeter ki yanıltıcı propaganda gayretle-
rinin baskılarına hiç gereksiz yere boyun e%ilmesin.
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Sayın milletvekilleri, programda çok önemli bazı ba"ka eksiklere de kısaca 
de%inmek istiyorum. Ara dönemle birlikte, ülkemizin itibarına dü"en i"kence göl-
gesini nasıl kaldıraca%ını program yeteri kadar vurgulamıyor. Burada, hem yasal 
düzenlemeler hem de uygulamalar önemlidir. Onun için, burada Sayın Ba"bakana 
bir önerim var; konu"masını yaparken, buradan, bütün vatanda"larımıza ve dev-
let görevlilerine, adalet düzenimiz içinde, hiçbir nedenle hiçbir kimsenin i"kence 
yapmasını kabul etmedi%im... (SHP sıralarından alkı!lar) Herhangi bir suçlunun 
bulunması için -suç ne kadar a%ır olursa olsun - i"kenceyi bir ara"tırma yöntemi 
olarak dü"ünmedi%ini, dü"ünülmesini istemedi%ini, i"kence yapanların muhakkak 
cezalandırılacaklarını buradan ilan etsin, (SHP sıralarından alkı!lar) Böyle bir açık-
lamayı, ben geçmi" ANAP Hükümetleri ba"kanlarına, geçmi" ba"bakanlara, Meclis 
kürsüsünden yaptıramadım; çok u%ra"tım yaptıramadım; ama, i"kence olayların-
dan, iddialarından da bir türlü kurtulamadık. $imdi, Sayın Yılmaz’ın, yeni görevine 
ba"larken, bu konuda kesin tavır almasını istiyorum. (SHP sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, yurt dı"ındaki i"çilerimizin sorunlarına, Programda çok 
az de%inilmi"tir. $imdi, yeni seçime bu kadar yakla"mı"ken, bu Hükümetin, yurt 
dı"ındaki i"çilerimizin seçimle ilgili önemli sorunlarını çözmesi "arttır. Yurt dı"ın-
daki vatanda"larımız, önümüzdeki genel seçimlerde oy verebilmelidirler. $imdiki 
sistemle, ancak, belki yüzde 5’i oy verebiliyor; bu gülünçtür, muhakkak düzeltil-
melidir. Bizim, parti olarak getirdi%imiz öneri var; !ktidar Partisinin bu konuyla 
ilgili çalı"mayı çabukla"tırmasını bekliyoruz. Hep birlikte, seçimden evvel olumlu 
bir sonuca götürelim bu konuyu.

Hastanelerde rehin tutulan, ölülerini hastanelerden çıkaramayan, eczaneler-
den ilaç almadan dönmek zorunda kalan vatanda"larımızın sorunlarından da Prog-
ramda hiç söz edilmiyor. Görüyorum ki, sa%lık hizmeti konusunda bugün yurdu-
muzda ya"anan facialar, bu Hükümet döneminde de maalesef devam edip gidecek.

Ba"ka bir konu; “sakat” diye adlandırdı%ımız özürlü vatanda"larımızın, dev-
letten bir an evvel ele alınmasını bekledikleri önemli istekleri vardır. Bu konuya da 
programda yeterince yer verilmedi%ini görüyoruz. Milyonlarca, özürlü vatanda"ı-
mızın ivedi çözüm bekleyen sorunlarına bu Hükümetin de e%ilemeyece%ini yazık 
ki görüyorum.

Geni" bir aydın kitlesinin yakından izledi%i YÖK konusu var. Bu konuda Prog-
ramda yazılan "uydu: “YÖK Kanunu yeniden de%erlendirilecektir.” Nedense, Sayın 
Yılmaz - okurken dikkat ettim - bunu “YÖK Kanunu gözden geçirilecektir” diye 
okudu. Oysa ki, daha geçenlerde, Üniversite düzenini altüst eden, bir anlamda 
YÖK’ün de dı"ına çıkaran yasa maddelerini ANAP ço%unlu%u kabul etti. Yani göz-
den geçirmenin falan çok ötesine gidildi; ama, ben, Sayın Yılmaz’ın sözünden anlı-
yorum ki, bundan sonra hiçbir önemli düzeltme olamayacak ve cendere içerisinde 
karga"a düzeni devam edecek.

Programda, aile planlamasının ülkenin kalkınması ve kalkınmanın nimetleri-
nin halka yayılması açılarından önemi ve bu konuda tutulacak yollar üzerinde de 
hiç durulmuyor. Programın gerçek dı"ılı%ını, ciddiye alınmayaca%ını gösteren bir 
i"aret de bu.
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Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; görüyorsunuz ki, bu Hükümet Programı, 
ne ülkenin ve halkın bugünkü ivedi çözüm bekleyen enflasyon, geçini sıkıntısı, pa-
halılık, i"sizlik gibi sorunlarına de%iniyor ne de uzun vadede topluma ferahlık geti-
recek yeni bir program. Tarımda, sanayide ça%da" geli"meleri öneren, nüfus planla-
masını de alan, demokratik yapımızı eksiklerinden, kusurlarından arındırıp, yerel 
yönetimlerde ve merkezî devlet yapısında demokratik katılımcı bir düzen öngören 
bir program getiriyor. Bunların hiçbirisi yok. Bunların yerine ne yapıyor? Sadece, 
ANAP Hükümetlerinin yıllardır uygulanan ve bizi nasıl çıkmazlara getirdi%i belli 
olan politikalarını bazı ufak tefek de%i"ikliklerle devam ettirece%ini söylüyor. Peki, 
bunu yapmak için yeni bir Hükümete gerek var mıydı sayın milletvekilleri? (SHP sı-
ralarından alkı!lar) Elbette yoktu; Akbulut Hükümeti, bunu, 1992 Kasımına kadar, 
birlik, beraberlik içinde yapaca%ını söyleyip duruyordu...

Gerçe%i söyleyelim, yeni Hükümetin varlık nedeni, biran önce genel seçim 
yapmaktır. (SHP sıralarından alkı!lar) Yeni Hükümetin yenili%i, seçim hükümeti 
olu"undadır, ba"ka bir "eyde de%il. Onun için de, bir an önce seçim takvimini ilan 
etmelidir. Daha adaletli, demokratik ve kalıcı bir seçim yasasını gündeme getirme-
lidir.

26 Mart yerel seçimlerinde ortaya çıkan millet iradesinin emrini dinlemeyip, 
kısa vadeli siyaset ve propaganda oyunları ile vakit geçirmekten, ülke bir "ey ka-
zanmamı"tır; ülkede gelir da%ılımı düzelmemi"tir, hayat pahalılı%ı durmamı"tır, 
vatanda"ın sıkıntısı sadece artmı"tır; üstelik, demokratik düzenimizin, Cumhur-
ba"kanlı%ı gibi, Büyük Millet Meclisi gibi, devletin her kademedeki görevlileri gibi, 
özel kesimin, devlet kesiminin büyük ekonomik kurulu"tan gibi dayanakları bu is-
tikrarsız ortamda büyük zarar görmü"tür. Yolsuzluk iddiaları almı" yürümü"tür. 
Ülkenin dı" politikası ulusal iradenin kontrolünden çıkmı", dı" güçlere ba%ımlı hale 
gelmi", en azından dünyada bu izlenimi uyandırmı"tır. Bütün bunların sonucunda 
ise, !ktidar Partisinin seçmen gözündeki itibarı da yüzde 21,8’den yüzde 12’lere, 
yüzde 13’lere dü"mü"tür. Artık, bu sakat yolda devam etmenin kimseye kalıcı bir 
fayda sa%lamadı%ını kabul etmenin ve gere%ini yapmanın zamanı gelmi"tir.

Sayın milletvekilleri, genel seçimi erkene almak için, biliyorsunuz, bir de anaya-
sal zorunluluk var. Anayasanın 78’inci maddesi, Mecliste bo"almı" milletvekillikleri 
için, her seçim döneminde bir defa ara seçim yapılmasını ve seçimin, en geç, genel 
seçimlere bir yıl kala yapılmasını emrediyor. Geçen ANAP Hükümeti, milletvekili 
ara seçimini ne zaman yapacaklarını sordu%umuzda hiç cevap vermemi"ti, hiç oralı 
olmaz görünmü"tü; ama, "imdi, Anayasanın öngördü%ü en son tarih olan Kasım 
1991’e çok yakla"tık; kasıma kadar milletvekili ara seçimi yapılmazsa, bununla il-
gili kararı Meclise getirip, uygulamasını da kasımdan önce gerçekle"tirmezseniz, 
ANAP !ktidarı olarak, en a%ır Anayasa suçunu i"lemi" olursunuz. (SHP sıralarından 
alkı!lar) Bu ihlal, daha önce örne%ini gördü%ümüz ve Anayasa Mahkemesince iptal 
yoluyla düzeltilen ihlallere de benzemez. Anayasada gösterilen zamanda seçim yap-
mamak, milletin haklarını gasp etmek demektir. (SHP sıralarından alkı!lar) ANAP 
!ktidarını bir günde me"ru zeminden uzakla"tırır. Ben, böyle bir a%ır hatayı ANAP 
!ktidarının yapmayaca%ını sanıyorum.
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Gene, Anayasanın aynı maddesindeki “genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi 
yapılamaz” hükmünden yararlanarak, Kasım 1992’den öncesi için genel seçim kara-
rı alınarak, bir hilei "eriye yoluyla, bu Anayasa engelinin a"ılmak istendi%i yolunda 
tahminler var; duyuyoruz. Bugüne kadar, milletvekili ara seçimi için Meclis kararı 
alınmı" olsaydı ya da seçim yapılmı" olsaydı, gündemde böyle bir konu olmayacaktı; 
do%rusu da elbet buydu. Milletvekilli%i bo"alınca, gecikmeden, yerine yeni seçim 
yapmak, halk iradesine gösterilen saygının i"aretidir. Bu saygıyı göstermek için son 
günlere kadar beklemek her halde yanlı"tır. Demek istiyorum ki, aslında, milletve-
kili ara seçimi çoktan yapılmı" olmalıydı; ama, yapılmamasının kusuru do%rudan 
do%ruya ANAP !ktidarınındır. Buraya kadar bekledikten sonra, "imdi, bence, en iyi 
yapılacak "ey, bir an önce genel seçim takvimini ilan etmektir.

Sayın milletvekilleri, bu, SHP milletvekilleri olarak, yakın geçmi"te, birkaç 
defa, bir erken seçim kararına olumlu oy verece%imizi, tek tek imzalarımızla ilan 
ettik. $imdi yapılacak "ey budur; Mecliste karar alarak seçim takvimini belirlemek; 
Seçim Yasası üzerinde anla"mak ve uygulamasını hemen yapmak... Sayın Yılmaz’ın, 
bize verece%i cevap içinde, seçim takvimi konusuna açıklık getirmesini bekliyorum. 
E%er bu görü"melerden gerçek bir fayda çıkarmak istiyorsak, bu yapılmalıdır.

Genel seçim için fikrimi soruyorsanız, onu da söyleyeyim: Bu yılın kasım ayını 
geçirmeden genel seçim yapılmalıdır. (SHP sıralarından alkı!lar) Geçmi"te de, hiçbir 
seçim dönemi dört yılı a"mamı"tı. Kasım 1991’de, son genel seçimden beri dört yıl 
dolmu" oluyor. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bu yıl kasım ayını geçirmeden seçim 
yapmanın do%ru oldu%u, halkın yararına oldu%u, demokrasimizin yararına oldu%u 
görülüyor. ANAP’ın yeni Hükümetinin, görevine ba"larken, ülkenin ve halkın bu 
kadar yararına oldu%u açıkça belli olan bir açıklama yapma fırsatını kaçırmayaca-
%ım umuyorum. (SHP sıralarından alkı!lar)

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; Programda de%inilmeyen daha pek çok 
konu var; ama, vaktin bitti%ini görüyorum. Bu programda de%inilmeyen pek çok 
önemli konunun Mecliste ele alınabilmesi için de, yeni ve daha demokratik bir Mec-
lisin kurulmasına, bir an önce kurulmasına ihtiyaç var, zorunluluk var; onun için 
de genel seçim "art.

Grubumuzun bu Hükümete güvenoyu vermeyece%ini ifade ederek, saygılarımı 
sunarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. (SHP sıralarından ayakta alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederiz Sayın Erdal !nönü.
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ra"it Daldal’da.
Buyurun Sayın Daldal. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)
ANAP GRUBU ADINA RA$"T DALDAL (Ni#de) — Sayın Ba"kan, de%er-

li milletvekilleri; Sayın Mesut Yılmaz Hükümetinin Programı üzerinde Anavatan 
Partisi Grubunun görü"lerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmi" bulunuyorum. 
Hem Grubum adına hem de "ahsım adına, hepinizi gönülden ve candan selamlıyo-
rum. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

De%erli milletvekilleri, muhalefet partileri sözcüleri kürsüye gelirken, neler 
söyleyeceklerini a"a%ı yukarı tahmin ediyordum. Çünkü, dört yıldan beri aynı pla-
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%ı, eski pla%ı tekrarlayıp durdular. Ba"langıçta kara bir tablonun ortaya konaca%ını, 
daha sonra da “seçim, seçim, seçim” diyeceklerini gerçekten biliyordum.

Sevgili arkada"larım, muhalefet partileri sözcülerinin belirtti%i gibi, ülkemiz, 
hiç de simsiyah tablolar içerisinde de%il. Türkiye, gerçekten, sekiz yıl içerisinde, 
dünyada, geli"mekte olan ülkelerin en ba"ına geçti. Bunu halkımız da biliyor, dünya 
da biliyor. Bilmeyen ve inkâr eden, yalnız, muhalefet... (ANAP sıralarından alkı!lar) 
Zaten, biz, muhalefetin, yaptı%ımız icraatları takdir etmesini beklemiyoruz. Daha 
önce hiçbirini takdir edip te"ekkür etmemi"ler ki, Anavatan !ktidarına te"ekkür 
etmeye kalksınlar.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Muhalefet dedi%in, halkın yüzde 80’i.
RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli milletvekilleri, elbette, Anavatan !k-

tidarlarının dördüncü hükümeti olan Mesut Yılmaz Hükümeti, bir önceki, daha 
önceki ve ondan önceki Anavatan Hükümetlerinin programlarına paralel bir prog-
ram hazırlayacak ve bu hazırlayaca%ı programı Anavatan felsefesine uygun olarak 
hazırlayıp Yüce Meclise ve Yüce Milletimize sunacaktı. Nitekim, aynı dü"ünceyle, 
milliyetçi, muhafazakâr, sosyal adaletçi ve serbest piyasa ekonomisinden yana bir 
görü"le programını hazırlamı"tır.

"RFAN DEM"RALP (Samsun) — Milletin belini kırdınız, onu mu savunuyor-
sunuz?

RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli arkada"larım, seçim elbette yapılacak. 
Dördüncü yasama yılını idrak etmi" bulunuyoruz. Demokratik unsurların çalı"ma-
sıyla, demokrasinin gere%i olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba"kanı, Yüce Mec-
lis tarafından seçilmi" ve yerine Üçüncü Anavatan Hükümeti kurulmu" idi. Yine 
demokrasinin ve parti içi mücadelenin, parti içi demokrasinin bir gere%i olarak da, 
Anavatan Partisi 3’üncü Ola%an Kongresinden sonra, Sayın Mesut Yılmaz Genel 
Ba"kan olmu" ve Ba"bakan olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna prog-
ramını getirmi"tir.

H"LM" Z"YA POSTACI (Aydın) — Bu kaçıncı Ba"bakan?
RA$"T DALDAL (Devamla) — 48’inci oldu%unu bilmiyorsanız, ö%renmi" 

olursunuz.
"RFAN DEM"RALP (Samsun) — Tokmak kimin elinde?
NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) — Semra Hanımın elinde.
BA$KAN — Lütfen müdahale etmeyelim... Lütfen...
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Tokmak Kaya Beyin elinde...
BA$KAN — Lütfen dinleyin... Lütfen...
RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli arkada"larım, Birinci Özal Hüküme-

tinde, iktidara yeni gelinmi" olmak hasebiyle, partimizin felsefesine uygun olarak 
ana prensipler ortaya konmu", yapılacaklar vaat "eklinde programa derç edilmi" 
idi. !kinci Özal Hükümetinde ise yapılmı" olanların anlatımından sonra, yine par-
ti felsefesi içerisinde, önümüzdeki dönem için yapılması dü"ünülen hususlar ifade 
edilmi" idi. Aynı iki programla paralellik içerisinde, Sayın Yıldırım Akbulut Hükü-
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metinin programı, gözden ırak tutulmayacak "ekilde bir benzerlikle Yüce Meclise 
sunulmu" idi.

$imdi huzurlarınıza getirilen programın sahibi Sayın Mesut Yılmaz, uzun bir 
genel Ba"kanlık mücadelesinden ve Türkiye’ye, insanına ve vatanına sevgisinden 
kaynaklanan heyecanla, kongreden Genel Ba"kan olarak çıktıktan sonra, aynı he-
yecanı duyarak Hükümet Programını hazırlamı"tır.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Semra Özal’ı unuttun...

RA$"T DALDAL (Devamla) — Bu Hükümet Programında, toplumumuzun 
beklentilerine cevap verici ibareler yer almı"tır.

De%erli arkada"larım, çıkıyorsunuz, yıllar önce yapamadıklarınızı, bir ka"ık 
ya%, bir paket tuz, bir pi"irimlik yemek için gaz kuyru%una soktuklarınızı, çalı"tırı-
lamayan traktörler için söylenenleri, kuyrukları...

NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) — Onlara benzediniz... 1979’a döndü-
nüz...

RA$"T DALDAL (Devamla) — $imdi, bunları ifade ettikten sonra diyorum 
ki, yıllarca bu milleti, üzerinde bir paket yabancı sigara bulundu%u için mahkemele-
re götürüyorsunuz, karakollara götürüyorsunuz...

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Telefoncu!

RA$"T DALDAL (Devamla) — Gelece%im, telefona da gelece%im...

Yurt dı"ındaki i"çinin gönderdi%i 3-5 mark e"inin, çocu%unun, karde"inin, ana-
sının, babasının üzerinde bulundu diye yine onları mahkemelere gönderiyorsunuz, 
pasaport kuyru%unda, gümrüklerde, nüfus dairelerinde çekilen eziyetlerin farkına 
varmadan, çözüm getirmeden, hiçbir zaman dü"ünmeden memleketi idare etmeye 
kalkıyorsunuz ve "imdi de, 2000’li yıllara hazırlanan Türkiye Devletinin meseleleri-
ni halledebilece%inizi sanarak millete deklare etmeye kalkıyorsunuz... Sayın mille-
timiz, aziz milletimiz bunu bilmiyor mu, bunun farkında de%il mi?

ORHAN $ENDA% (Adana) — Millete gidelim, bakalım, biliyor mu bilmiyor 
mu?

RA$"T DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz, demokrasiye gönül-
den inanmı" bir partiyiz. Milletimizin verece%i her türlü karara gönülden inanırız. 
Biz, bu seçim olmadı diye yıllarca feveran eden bir zihniyetin temsilcileri de%iliz. 
Halkın ve milletin koydu%u tavır her zaman benimsenmeli, kabul edilmeli ve ona 
göre de hareket edilmelidir. Yenilince, “bu olmadı” diyerek yola çıkmak, inandırıcı-
lıktan uzaktır.

26 Mart seçimlerinden sonra 116 yerde seçim oldu.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Al gülüm ver gülüm onlar...

RA$"T DALDAL (Devamla) — Bunun 72 tanesini Anavatan Partisine men-
sup adaylar kazandılar, 44 tanesini de Meclis içerisindeki ve Meclis dı"ındaki mu-
halefet partileri birlikte payla"tılar.
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De%erli arkada"larım, iktidar olarak girdi%iniz belediyelerde aldı%ınız oylar bel-
li. Vatanda", iktidarda olmayla olmamayı ayırmadan, sandı%a gitti%i zaman oyunu 
kullanmakta. E%er iktidarda olmaktan dolayı oy alabilseydiniz, Bayrampa"a’da yüz-
de 8’e dü"mezdiniz. E%er iktidarda olmaktan dolayı oy alabilseydiniz, Etimesgut’ta 
yüzde 8’den a"a%ıya dü"mezdiniz...

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Nev"ehir’e gel...
RA$"T DALDAL (Devamla) — E%er iktidar olarak seçime girmekten müte-

vellit kârlı çıkılaca%ı ortaya konsaydı, Mu"’ta Do%ru Yol Partisi en az oyu almazdı. 
(DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Lütfen müdahale etmeyelim... Sükûnetle dinleyelim...
RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli arkada"larım...
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Önüne kâ%ıt konuldu, onu oku.
BA$KAN — Lütfen!
RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli arkada"larım, devlet, vatanda"larına 

medeniyeti ve tekni%in bütün imkânlarını sunmalıdır diyoruz...
NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) — Aksaray’a da gel.
RA$"T DALDAL (Devamla) — Bunu daha önce de söylediniz, bütçe konu"-

malarında da aynı ifadeniz var. Tekrardan kaçının, liderleriniz de hep aynı pla%ı 
çalıyor. Yeni "eyler bulun.

BA$KAN — Sayın hatip siz Genel Kurula hitap ediniz, lütfen kar"ılıklı konu"-
mayınız. Lütfen müdahale etmeyiniz ve hatibi dinleyiniz, rica ediyorum efendim.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Sayın Ba"kan, de%erli arkada"larımın laf at-
maları ya da itirazları, tarafımdan, gerek görüldü%ünde cevaplanır, gerek görülme-
di%inde kenardan geçer gider. O bakımdan, zatı aliniz endi"e buyurmayınız efen-
dim.

Devlet, vatanda"larına, medeniyetin ve tekni%in bütün imkânlarını sunmalıdır 
diyoruz ve istiyoruz. Her iktidar da, her siyasî parti de bunu ister; ama, Türkiye 
Cumhuriyetinin bütün köy ve kasabalarına elektri%in icadından yüz yıl sonra bile 
elektrik götürülmemi" ise, götürülememi" ise ve bunu hem de zor kalan yörele-
re hem de mezralara, köylerimizin tamamına, kasabalarımızın tamamına, pek çok 
mezraya elektrik götürdük dedi%imizde; te"ekkür etmeniz lazım...

NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) — Aksaray’da, dördüncü partisiniz...
RA$"T DALDAL (Devamla) — Aksaray, Anavatan Partisinden fevkalade 

memnun. Aksaray’ı, Anavatan Partisi !ktidarı vilayet yaptı. Aksaray üzerinde oy-
nanan oyunlara Anavatan Partisi cevap verdi. O bakımdan, Aksaray ile ilgili laf at-
mayın.

TURHAN H"RFANO%LU (Hatay) — Biraz da bu%day fiyatlarından bahset.
MUSA GÖKBEL (Mu#la) — Telefon eksik kaldı.
RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli arkada"larım...
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BA$KAN — Sayın milletvekilleri, lütfen...

RA$"T DALDAL (Devamla) — Türkiye’de radyo yayınlarının dahi izleneme-
di%i, siyah beyaz da olsa, televizyon yayınlarının izlenemedi%i durumdan ve hafta-
lık 37 saatlik yayından altı kanalda ve tamamen renkli, haftalık 350 saatlik yayına 
geçilmi"se ve bunu halkımızın hizmetine sunmu"sak, bundan memnuniyet duyma-
nız gerekir. (DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Sayın milletvekilleri, lütfen Meclisin çalı"ma düzenini bozmaya-
lım. Bundan evvelki konu"malar gayet sakin idi. Çok rica edece%im müdahale et-
meyiniz.

RA$"T DALDAL (Devamla) — “Çok söylendi” diyorsunuz... Yaptıklarımızı 
söyleyece%iz... Telefona da geldim; Ça%ımızın en modern ileti"im araçlarından olan 
telefonu, köyümüze çok görmeyiniz. Belediyelerimiz, illerimiz, ilçelerimiz otomatik 
telefonlara kavu"arak bütün dünyaya sesini duyurabilirken, köylerimizi ve mezra-
larımızı da telefona kavu"turdu%umuzu söyledi%imizde, vatanda"ın bu taleplerini 
kar"ılamaya kalktı%ımızı da çok görmeyiniz ve karın doyurmuyor demeyiniz; çünkü 
hiç kimse, Türk vatanda"ına, yalnızca yemek yesin, yalnızca örtünsün ve bunlar 
giderilsin yeter gözü ile bakmaya hak sahibi de%ildir. Milletimiz de buna layık de%il-
dir. “Milletimiz bunlara layıktır, yeter” diyenler ise milletimize layık de%ildir.

Birkaç yıldan beri dünyada ve hemen yanımızda cereyan eden olaylara baka-
lım: Halkını, yeme%ini yesin, üzerini örtsün yeter diye gören ve devletin verdi%i 
ile yetinmesi gereken varlık olarak de%erlendiren komünist sistemlerin çökü"ünde, 
“bir lokma bir hırka yeter” zihniyeti yatmaktadır. !nsanın yüce bir varlık oldu%una, 
insanın modern teknolojiden, medeniyetin her türlü nimetlerinden istifade etmesi 
gerekti%ine inanmayanların çözülmesidir. (ANAP sıralarından alkı!lar)

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Onu da mı ANAP ba"ardı?

GÜRCAN ERS"N (Kırklareli) — Onu da mı ANAP yaptı? Onu da mı siz yap-
tınız?

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Esnaftan bahset, çiftçiden bahset!

BA$KAN — Lütfen... Lütfen... Çok rica edece%im... Lütfen...

KEREM GÜNE$ (Kars) — Sen, "eytana uyma, devam et!

RA$"T DALDAL (Devamla) — Her "eyin devletin oldu%u, her beklentinin 
devletten istendi%i sistem yayılabildi mi, devam edebildi mi?

Biz, “bütün bu ülkeler ve Do%u Bloku ülkeleri Türkiye’yi örnek alıyorlar, Türki-
ye’deki geli"meleri, reformları dikkatle takip ediyorlar” dedi%imizde, hatta bu dev-
letlerin yöneticileri de “Türkiye’yi örnek aldıklarını” ifade ettiklerinde, bazı ki"iler 
hâlâ bıyık altından müstehzi bir tavırla gülümsemeye kalkıyorlar.

$imdi, “do%rusunun bu oldu%unu kabul etmekten niçin kaçınıyorsunuz?” diye 
sormak hakkımızdır de%erli arkada"larım.

MUSA GÖKBEL (Mu#la) — GAP’tan bahset; GAP’ı gaptırma!
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RA$"T DALDAL (Devamla) — Dünyadaki geli"meler dikkatle ve ibretle iz-
lenmeli. Bakınız, geçen hafta, Do%u Blokunun ticarî örgütü COMECON bütünüyle 
la%vedildi. Buradan ders çıkarması gereken partilerimiz oldu%u kanaatini ta"ıyo-
rum. Daha önceki gün, Sovyetler Birli%i Parlamentosu, kamu kurulu"larının üçte 
ikisinin özelle"tirilmesine ve yabancılara satılmasına dair kanunu, oybirli%ine ya-
kın bir ço%unlukla kabul etti.

$imdi, de%erli arkada"larım, bunu ifade ettikten sonra, Dünya Bankasının 
Türkiye Temsilcisi Luis de Azcarate, “Türkiye, geli"mekte olan ülkeler içinde kredi 
itibarı en yüksek olan ve borçlarını zamanında ödeyebilen, 2000’Ii yıllara girildi%in-
de de krediye ihtiyacı kalmayacak ülkelerin ba"ındadır” dedi%inde, bundan, bütün 
milletin iftihar etmesi gerekti%i inancını ta"ımaktayım.

De%erli milletvekilleri, bir taraftan, “mücadele me"ru zeminler üzerinde yapıl-
malıdır, me"ru zemin Parlamentodur” denecek, bir taraftan da, hak aramak için 
grev yapan i"çilerin önüne göstermelik ve poz vermek için katılıp, göstermelik yü-
rüyü"ler yapılacak! Bir taraftan, “mücadele alanı burasıdır” denecek, di%er taraftan 
da TRT baskınına giden milletvekilleri olacak!

Halkımız soruyor: “Bunlar mı bizim iktidarımıza talip olanlar; bunlar mı bizi 
yönetecekler?” diyor. (ANAP sıralarından, “Bravo” sesleri, alkı!lar) Buna cevap veril-
mesini halkımız gerçekten istiyor.

MUSA GÖKBEL (Mu#la) — TRT’den cevap hakkı istedik, niye vermediniz o 
hakkı? Cevap hakkı istedik, niye vermediniz?

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sayın Daldal, geçen gün Akbulut bastı TRT’yi; on-
dan bahset!

BA$KAN — Lütfen... Lütfen... Lütfen, yerinizden müdahale etmeyin.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Allah, insanı en yüce var-
lık olarak yaratmı"tır. Amacımız da insan ve insana hizmet oldu%una göre, bunun 
ba"lama noktası da insan olmalıdır.

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Akbulut televizyonları kapattı; bo"una konu"ma.

RA$"T DALDAL (Devamla) — !"te bu inançla, millî e%itime, Anavatan Hükü-
metlerinin öncelik ve özel bir a%ırlık verdi%i gözlenmektedir. Gerçekten, millî kül-
türümüze, manevî de%erlerimize ba%lı; ahlaklı, yaratıcı; iradesi güçlü; Atatürk ilke 
ve inkılaplarını benimsemi", devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü%üne 
inanmı" gençlerin, bilgi ça%ına ayak uydurabilen beyinlerin yeti"tirilmesi, millî e%i-
tim politikasının uygulanmasıyla gerçekle"ebilir. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri) 
Tabiî çocuklarımızı...

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Konuya gel, enflasyona gel, çiftçiye gel. Bu 
ezilen milleti kim savunacak?

HASAN NAMAL (Antalya) — Köylüden bahset, çiftçiden bahset.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Gelece%im, köylümüze ve çiftçimize de gelece-
%im. Merak buyurmayın, gelece%im...
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"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Memur bekliyor sizi; memura ne verecek-
siniz?

RA$"T DALDAL (Devamla) — Tabiî, çocuklarımızı yeti"tirecek ö%retmenle-
rimizin durumu da burada büyük önem kazanmaktadır, ö%retmenlerimizin layık 
oldukları statüye getirilmesi gibi, amaçların programda yer alması da sevindiricidir. 
Bundan dolayı da Hükümetimizi kutluyorum. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri)

ORHAN $ENDA% (Adana) — !"sizli%i de artıracak mısınız?
BA$KAN — Lütfen müdahale etmeyelim.
RA$"T DALDAL (Devamla) — Özürlü çocuklar için özel e%itime, e%itimde 

ihtisasla"maya, çıraklık ve meslek içi e%itime; ö%rencilerin okul, yurt, beslenme ve 
kredi temini gibi problemlerinin halli yönündeki ba"arılı uygulamaya daha da a%ır-
lık verilerek devam olunaca%ının belirtilmesi de sevindiricidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî E%itim Komisyonunca kabul edilen ve ya-
kında - önümüzdeki yasama yılında - Plan ve Bütçe Komisyonunda da kabul edil-
dikten sonra Yüce Meclisin tasvibine sunulacak olan 47 tane yeni üniversite kurul-
masına mütedair kanun tasarısının hazırlıklarının bir an önce yapılmasını - gerçi 
programda var bu, programda zikredilmi" - altyapı hazırlıklarının yapılmasını, e%i-
tim kadrosu hazırlıklarının yapılmasını özellikle Anavatan Grubu olarak Millî E%i-
tim Bakanlı%ından rica ediyoruz.

NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) — Ne zaman? 10 yıl sonra...
H"LM" Z"YA POSTACI (Aydın) — Üniversiteler ne âlemde?
RA$"T DALDAL (Devamla) — Sevgili arkada"larım, de%erli milletvekilleri; 

sporu takip ediyorsunuz; Akdeniz Oyunları cereyan ediyor, neticeler de veriliyor...
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Vatanda" aç, Sayın Daldal...
BA$KAN — Lütfen müdahale etmeyelim.
RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli arkada"larım, burada "unu ifade et-

mek için söylüyorum: Yıllarca spor tesislerine ehemmiyet verilmeyi"i, sporcu genç-
li%e ehemmiyet verilmeyi"i; hatta, onları seyreden insanlara, halkımıza ehemmiyet 
verilmeyi"i gerilerde kalmı"tır. Köylerimizde, kasabalarımızda ve il ve ilçelerimizde 
semt sahaları hem de ye"il olarak yapılmı"tır. Ayrıca, kapalı spor salonlarıyla Türk 
gençli%ine hizmet götürülmü"tür. !"te, neticeleri de dünyadaki müsabakalarda 
gençlerimiz tarafından alınmaktadır. Bundan da biz gurur duymaktayız.

ORHAN $ENDA% (Adana) — Sayın Daldal, i"sizlik oranına gelin.
RA$"T DALDAL (Devamla) — Sevgili arkada"larım, do%al ve kültürel çevreyi 

korumak, geli"tirmek bilinç ve "uuru aileden ve ilkokuldan itibaren ba"latılmalı ve 
e%itimin bütün kademelerinde üzerinde durularak götürülmelidir. E%itimin dur-
mayaca%ı, her zaman devam etmesi gerekti%i ve devamlılı%ı esas alındı%ında bu hu-
sus bütün kurum ve kurulu"larda da ele alınmalıdır diyoruz.

Sayın milletvekilleri, iyi e%itim görmü" insanlarımız bir de sa%lıklı olursa, i"te, 
toplumun, çekici, geli"tirici anagücü harekete geçmi" olur. Anavatan Hükümetleri, 
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millî e%itim gibi, sa%lıkta, da oldukça önemli mesafeler almı" ve Türkiye Cumhu-
riyeti hükümetlerinde millî e%itim ve sa%lı%ın bütçeden en çok pay aldı%ı dönem 
Anavatan !ktidarı dönemi olmu"tur.

Sayın milletvekilleri, i"te, çevre konusu burada da kar"ımıza çıkmaktadır. Sa%-
lıkla çevrenin ili"kisi gözden ırak tutulmamalıdır. Temiz, korunmu" ve geli"tirilmi" 
çevre, insan sa%lı%ına do%rudan etki yapacaktır. Denizlerimizin ve kıyılarımızın te-
mizli%i, ya"atılan ve ço%altılan ormanlarımız, "ehirlerdeki kanalizasyonlar, arıtma 
tesisleri, sa%lı%a uygun içme suyu, kullanma suyu gibi hususlar, Hükümetimizin 
önem verip üzerinde önemle durdu%u, gerçekle"tirdi%i büyük altyapı hizmetlerin-
dendir. Koruyucu sa%lık da, i"te bunlardan bir tanesidir.

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Sa%lı%a gelme Daldal, millet rehin kaldı hep.
RA$"T DALDAL (Devamla) — Hükümetlerimiz, sa%lık e%itimine, tedavi hiz-

metlerine ve koruyucu sa%lı%a büyük ehemmiyet vermi"tir; yeni hükümet progra-
mında da verilece%i ifade edilmektedir.

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Daldal, oraya gelme, millet rehin kaldı has-
tanelerde.

HASAN NAMAL (Antalya) — Aksaray Devlet Hastanesi ne olacak?
RA$"T DALDAL (Devamla) — Aksaray Devlet Hastanesinin durumu iyi, ol-

dukça iyi. $imdi 200 yataklı devlet hastanesi yapılıyor. Bu sene bitecek.
BA$KAN — Lütfen kar"ılıklı konu"mayalım. Lütfen... Sayın milletvekilleri, 

çalı"ma düzenini bozmayalım. Lütfen... Rica ediyorum... Dinleyin, hatibi dinleyin.
NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Para yok millette.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biraz da dinlenecek "ey söylese de dinlesek yahu.
BA$KAN — Müdahale etmeyin. Buyurun Sayın Daldal,
RA$"T DALDAL (Devamla) — Bu programda da sa%lık hizmetlerinin dengeli 

da%ıtımında özendirici tedbirler alınaca%ının ifade edilmesi, yeni kaynaklar tahsi-
siyle fiyat tarifelerinin, ödeme güçlü%ü çeken vatanda"ların faydalanabilecekleri bir 
seviyeye çekilece%inin ifade edilmesi sosyal devlet anlayı"ının bir tezahürü olarak 
kar"ımıza çıkmaktadır.

De%erli milletvekilleri, basınımızda yer alan, bizlere de intikal eden ve bu kür-
süden de sık sık vurgulanarak söylenen, insanların hastanelerde rehin kalması hu-
susunu kabul etmemiz mümkün de%il.

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Ayda mı ya"ıyorsun, ayda mı? Ayda ya"ıyor-
san do%ru.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Malî sıkıntıdan dolayı hiçbir insanın hayatını 
kaybetmesini, rehin kalmasını kabul etmemiz mümkün de%il.

ALAETT"N KURT (Kocaeli) — Seni dinliyorlar, seni dinliyorlar...
RA$"T DALDAL (Devamla) — Dinlesinler. Dinlesinler diye söylüyorum. 

Dinleyecekler tabiî.
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BA$KAN — Lütfen, yerinizden müdahale etmeyiniz; dinleyelim.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Anavatan’ın, yalanı dolanı yoktur. Siz "aibeli-
siniz. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... Çalı"ma düzenine sahip çıkalım lüt-
fen.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sa%lık Bakanlı%ımız, 
kendisine ba%lı hastanelerde bu tip olaylara izin vermedi%ini ve vermeyece%ini ifa-
de etmektedir.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Üniversite hastaneleri devletin de%il mi?

RA$"T DALDAL (Devamla) — Geliyorum, oraya geliyorum.

TURHAN H"RFANO%LU (Hatay) — Becerenler hasta kaçırıyorlar.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Böyle olaylara genellikle üniversite hastanele-
rinde rastlandı%ını ve özel hastanelerde rastlandı%ını, Sa%lık Bakanlı%ı, tarafımıza 
gönderdi%i notta belirtmi"tir. Kabul etmedi%imiz bu durumu dile getirdikten son-
ra, özerk üniversite rektörlerine, tıp fakültesi dekanlarına, YÖK Ba"kanına buradan 
seslenmek istiyorum. Bu konuyu hassasiyetle takip etsinler; böylesi olaylara izin 
vermesinler, göz yummasınlar. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri)

GÜRCAN ERS"N (Kırklareli) — Daha evvel nerelerdeydiniz? Dört seneden 
beri uygulanıyor.

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Ayda ya"amıyorsa, rehin kalanları da görür, 
ölenleri de.

RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli milletvekilleri, tabiat "artlarının en 
çok etkiledi%i kesim, çiftçimizdir, köylümüzdür. Köylümüze devlet deste%inin eski-
sinden daha çok yapılmasına ve yapılmasının devamına inanıyoruz.

Kaliteli tohum ve fidan üretimi, hayvancılı%ımızın ıslahı, yüksek vasıflı deniz 
ürünlerinin üretilmesi, su ürünleri ve kültür balıkçılı%ının geli"tirilmesi; sulamaya, 
baraj ve göletlerle, yeraltı sulamasıyla sulu tarıma mümkün oldu%u kadar kısa za-
manda geçilece%inin hedeflenmesi ve bu yolda...

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Hamsiye bile bakamadınız.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Sulama için bu zamana kadar 57 tane baraj ve 
93 tane gölet tamamlanmı" ve halkımızın, köylümüzün, çiftçimizin, milletimizin 
emrine sunulmu"tur. 57 baraj ve 114 göletin de yapımına devam edilmektedir.

$imdi, sulanabilir arazinin 800 bin hektarı sulu tarıma açılmı" olup, 17 bin 
hektar alanın da GAP nedeniyle sulu tarıma açılaca%ı günlere yakla"ılmı"tır.

GÜRCAN ERS"N (Kırklareli) — Sulama fiyatlarını nereye getirdiniz? Vatan-
da" suyu kullanamıyor.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Hamsiye bile bakamadınız, büyük ba" hay-
vana nasıl bakacaksınız?
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RA$"T DALDAL (Devamla) — Bunlar çiftçimize ve köylümüze sunulmu" ol-
du%u halde, köylümüze ve çiftçimize bir "ey yapılmadı%ı söylenmektedir. Bu, hangi 
insafın mahsulüdür, hangi insafın devamıdır?

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Yapıldı, yapıldı... Vatanda"a kazık atılıyor bo-
yuna.

RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli milletvekilleri, tarım ürünlerinin des-
teklenmesiyle ilgili olarak da, Hükümet, enflasyonun üzerinde fiyat tespit edece%i-
ni ve desteklemenin devam edece%ini, ödemelerin, mümkün oldu%u kadar...

TURHAN H"RFANO%LU (Hatay) — “Mümkün oldu%u kadar” ne demek?
RA$"T DALDAL (Devamla) — ...ödemelerin, mümkün oldu%u kadar pe"in 

yapılaca%ını, e%er pe"in ödeme yapılması o da bir gecikme olursa, çiftçimizin Ziraat 
Bankasına borcu varsa, bu borcundan dolayı faiz ödemesini önlemek için de bor-
cunun bundan mahsup edilebilece%ini, programda zikretmi"tir. Bu, yeni bir geli"-
medir, yeni bir harekettir. Çiftçimiz bundan rahatsızlık duymaktaydı ve haksızlı%a 
u%ramaktaydı.

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Hükümet para verirken enflasyonu yüzde 20 
sayıyor; oysa enflasyon yüzde 100’ün üzerinde.

RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli milletvekilleri, e%er Hükümet samimî 
olmasaydı en fazla on altı on yedi ay sonra seçim var enflasyonu "u rakama indire-
ce%im deyiverirdi. Hükümet samimî, elinden geleni yapacak.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Dediniz de ne oldu? Bakan istifa ettirdiniz. 
A%zınızdan çıkanı kula%ınız duymuyor sizin. Bakan istifa etti.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Enflasyonun nasıl inece%i de tarafınızdan 
anla"ılamıyor. Her "eyin devletin oldu%u dönemlerde, her "eyin devletin kontrolü 
altında oldu%u dönemlerde enflasyonla mücadele etmek ya da enflasyonu istedi%i-
niz rakama getirmek mümkündür. Kabu%unu yırtan Türkiye’de geli"en Türkiye’de, 
dünyaya açılan Türkiye’de, serbest piyasa ekonomisine geçen Türkiye’de enflasyon-
la mücadelenin yalnızca devlet tekelinde olmadı%ını bilmeniz gerekti%i inancını 
hâla ta"ıyorum.

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Hangi serbest piyasa?
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Yırtılan kabuk ne kabu%u?
BA$KAN — Sayın milletvekili arkada"larım, görü"melerin sükûnetle deva-

mına mani oluyorsunuz. Lütfen oturun. Cümlesini sonuna kadar dinleyin, ondan 
sonra...

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Yalan söylüyor Sayın Ba"-
kan, yalan söylüyor.

BA$KAN — Lütfen... !çtüzü%e saygılı olmaya ça%ırttırmayın kendinizi. Lüt-
fen... Rica edece%im...

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Vatanda"ın hakkını arıyoruz. Bizim söyle-
di%imiz "eyler, vatanda"ın hakkıdır.
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NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Rakamları yanlı" söylüyor.
BA$KAN — Grup Ba"kanvekilleri ve !dare Amirlerinden rica ediyorum... Lüt-

fen dinleyin...
RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli milletvekilleri, Hükümet programın-

da, “Ziraat Bankasının, çiftçiye ve köylüye hizmet aslî görevine döndürülece%ine 
ve çekilece%ine” dair ibare de vardır ki, bu da çiftçimizin ve köylümüzün desteklen-
mesi açısından fevkalade sevindirici bir olaydır. Bu yüzden de Hükümete te"ekkür 
ediyoruz.

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Ziraat Bankası yüzde 70 fa-
izle kredi veriyor.

TURHAN H"RFANO%LU (Hatay) — Daha önce Horzum’a verdi%iniz paralar 
nereye gitti? Daha yeni mi aklınız ba"ınıza geldi? Ziraat Bankasını tefecinin banka-
sı yaptınız.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Bugün, Sanayi ve Ticaret Bakanlı%ının yaptı%ı 
bir açıklama var: Trakya’da, Trakyabirlik kanalıyla bu%day mubayaasına girmi"tir. 
Çiftçimiz için tahıl borsaları kurulaca%ı ifade edildikten sonra, bu "ekilde bir de 
Trakyabirlik kanalıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlı%ının çiftçiyi destekleme kampan-
yasına katılması, Hükümetin, aldı%ı kararlarda ne kadar samimî oldu%unun bir ba"-
ka göstergesi olarak kar"ınıza çıkmaktadır.

GÜRCAN ERS"N (Kırklareli) — On be" seneden beri yapılıyor bu i" Sayın 
Daldal.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Yine, Sanayi ve Ticaret Bakanlı%ının, $eker 
$irketi kanalıyla pancar üreticisine 45 milyar liralık temlik kredisi açtı%ının ilan 
edilmesi de, çiftçimize hemencecik verilen bir ba"ka avans olarak kar"ımıza çık-
maktadır.

ORHAN $ENDA% (Adana) — $ekerbank’ı da satıyor musunuz, satmıyor mu-
sunuz Sayın Daldal?

RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli arkada"larım, Sayın milletvekilleri, 
esnaf ve küçük ve orta ölçekli sanayicinin desteklenmesi ve desteklenece%inin Hü-
kümet Programında belirtilmesi - eski Hükümet programında da aynı durum belir-
tilmekteydi, vurgulanmaktaydı - esnafımıza, sanayicimize bir ba"ka destek olarak 
kar"ımıza çıkmaktır. Gerçekten, küçük sanayi siteleri Türkiye’mizin her tarafına, 
belli yerlerde teraküm ettirilmeden, yaygın hale getirilmi"tir.

HASAN NAMAL (Antalya) — Aksaray’da bu%day alımı durdu.
RA$"T DALDAL (Devamla) — Aksaray’da ikinci, üçüncü küçük sanayi sitesi 

yapılıyor, organize sanayi bölgesi yapımı da ba"ladı. O bakımdan, Aksaray’la ilgili 
konu"mayın.

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — O do%ru da, fon almaya ba"ladınız.
RA$"T DALDAL (Devamla) — 12 tane organize sanayi bölgesinde 800’ün 

üzerinde fabrika Türk sanayiine ve Türk Milletine hizmet etmektedir. Yapılanlar da 
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devreye girdi%inde 2 bin fabrika Türk Milletinin, Türk i"çisinin ve topyekûn mille-
timizin hizmetinde olacaktır.

HASAN NAMAL (Antalya) — Ne zaman yaptınız bunları?

RA$"T DALDAL (Devamla) — Bunları, sizin takip edemedi%iniz zamanlarda 
yaptık. Yol boyunda gezerken görmüyor musunuz? Bursa’nın kenarından geçmiyor 
musunuz, Eski"ehir’in kıyısından geçmiyor musunuz, Konya’ya u%ramıyor musu-
nuz, Kayseri’ye u%ramıyor musunuz, !stanbul’a u%ramıyor musunuz? Yani, oradaki 
fabrikaları siz ayran fabrikası mı zannediyorsunuz? Onlar ne, onlar ne? !nsaf... !n-
saf... !nsaf!

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Esnaf için ne yapacaksınız söyleyin baka-
lım.

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Bursa’ya bir genelev yaptı-
nız, ba"ka bir "ey yapmadınız.

BA$KAN — Lütfen oturun yerinize, oturun lütfen.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Sanayide, fabrikalarda verimlili%in ve rantabi-
litenin artırılması, modern teknolojinin geli"tirilerek uygulanmasıyla sanayi ürün-
lerimiz hem iç piyasada hem de dı" piyasada istendi%i, layık oldu%u yere gelecek, re-
kabet gücü artacaktır. Nitekim, bu "ekilde yapılan uygulamalarla Türkiye’de sanayi 
patlaması olmu"tur. !hracatta sanayinin payı giderek artmaktadır, artacaktır da.

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Sayın Ba"kan, ate"i yükseldi hatibin, bir dok-
tora baktıralım; çok atmaya ba"ladı.

BA$KAN — Lütfen... Lütfen... Ciddî olalım lütfen. 

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Çok samimî söylüyorum.

RA$"T DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, mayıs ayında yaptı%ı-
mız basın toplantısında, memur, emekli, dul ve yetimlerin durumlarında düzelt-
me, iyile"tirme ve yenile"tirmeye imkân verecek Yetki Kanunu Tasarısının Meclis 
tatile girmeden önce görü"ülebilece%ini ifade etmi"tik. Bu ifadeden sonra Meclis 
gündemine alınan “Hükümete memur ve i"çilerimize, dul ve yetimlere, emeklile-
re iyile"tirici imkânlar ve memurlar arasındaki bozulmu" dengeleri düzenlemeye 
imkân verecek Yetki Kanunu Tasarısı” kanunla"mı"tır, i"te buna dayanarak Hükü-
met programında, gereken aksamaların düzeltilece%i açık ve seçik belirtilmi", ifade 
edilmi" ve millete de sunulmu"tur. Hem katsayıda hem artı"ta hem de bu aksama-
ların düzeltilmesinde, Hükümetin, koydu%u bu tavrı gerçekle"tirece%ine inanıyor, 
biz de destekliyoruz.

NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) — Benim köylüm, benim i"çim diyemi-
yorsunuz.

RIZA ILIMAN (Çorum) — Ne vereceksiniz, ne?

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Hiç, enflasyondan, hayat 
pahalılı%ından söz yok...
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RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli milletvekilleri, Adalet mülkün teme-
lidir...

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sizde yoktur.
RA$"T DALDAL (Devamla) — ...toplumun, ki"i hak ve hürriyetlerinin ger-

çek teminatıdır. Adaletin, gecikmeden, süratli ve isabetli gerçekle"mesi toplum için 
önemli unsurlardandır. Bu yöndeki her türlü çalı"ma Hükümet Programına alın-
mı", biz de destekliyoruz.

Sayın milletvekilleri, dü"ünce, din ve vicdan hürriyetine her zaman büyük 
önem veren ve verdi%i bu önemi lafta bırakmayan Anavatan !ktidarı ve Hükümet-
leri, toplumumuzun yıllarca üzerinde konu"tu%u, çok konu"tu%u, üzerinde çe"itli 
spekülasyonların yapıldı%ı, Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163’üncü maddele-
rini kaldırmakla demokrasi yolunda çok büyük bir adım atmı"tır. Böylece, dü"ünce, 
din ve vicdan hürriyeti üzerindeki baskılar ortadan kaldırılmı"tır.

MUSA GÖKBEL (Mu#la) — Faruk Ta"ar’ın adaletini de yerine getirin.
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Tokmak kimin elinde?
NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) — Anar"iyi hortlattınız.
BA$KAN — Lütfen müdahale etmeyin.
RA$"T DALDAL (Devamla) — De%erli milletvekilleri, ülkesi ve milletiyle bö-

lünmez bir bütün olan devletimizin birlik ve beraberli%ine saldırıya geçen bölücü 
amaçlı anar"i ve terör, bu güzel vatanı seven herkesi derinden yaralamaktadır. Or-
tak inanç ve "uurla, "ehit kanıyla çizilen hudutlarımızın üzerinde oynanmak iste-
nen oyuna, milletçe kar"ılık vermekteyiz ve verece%iz.

$imdi, “hortlattınız” lafı üzerinde birtakım açıklamalar yapmak durumunda 
kaldım. De%erli vatanda"larım, sevgili milletvekilleri, yıllarca, Do%u Anadolu’yu, 
Güneydo%u Anadolu’yu memur açısından, gönderilecek elemanlar açısından sür-
gün yeri olarak görmenizden kaynaklanan hususlara niçin sahip çıkmıyorsunuz?

NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) — 2 bin ki"i "ehit oldu.
RA$"T DALDAL (Devamla) — Oraya gönderilen memurlar sürgün olarak 

gönderilmekteydi; oraya gönderilen görev yapamamaktaydı; giden insanlar, devle-
tine, milletine küs gitmekteydi. Bu bakımdan...

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — $imdi nasıl?
RA$"T DALDAL (Devamla) — $imdi, özendirici tedbirler alınmaktadır, yatı-

rımlar yapılmaktadır, gidenlere te"vik verilmektedir, eködemeler yapılmaktadır ve 
bizlere, “ben ola%anüstü hal bölgesine gitmek ve dolayısıyla gelirimde, maa"ımda 
artı"la kar"ı kar"ıya kalmak istiyorum” diye ba"vuranlar vardır, i"te hizmet budur.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Kars neden bo"alıyor?
FER"T BORA (Diyarbakır) — Can güvenli%ini sa%ladınız mı Diyarbakır’da?
RA$"T DALDAL (Devamla) — Terörün tabanına inemedi%inizden kaynak-

lanmı"tır bunlar. Niçin bunları söylemekten kaçınıyorsunuz? (ANAP sıralarından 
alkı!lar)
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"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Sayın Daldal, para, terörü önledi mi?

BA$KAN — Lütfen... Lütfen...

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Para ile terör önlenir mi?

RA$"T DALDAL (Devamla) — Terörün belini kırdık; milletçe önleyece%iz.

Bölücü terör, bir günlük olay de%ildir; Anavatan döneminde ortaya çıkmı" bir 
olay da de%ildir, Anavatan öncesinin olayı da de%ildir; yılları var, eskisi var, daha 
gerileri var. O bakımdan, biz, önlemek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz; 
milletimiz de topyekun bütün fedakârlıklara katlanmaktadır, katlanacaktır.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Daha fazla para verin, terörü daha fazla ön-
leyin!

RA$"T DALDAL (Devamla) — Ülkemizin bölünmesine meydan vermemek 
için, bu millet her türlü fedakârlı%a katlanmı"tır, katlanacaktır, katlanmalıdır.

Bu cümleden olmak üzere, GAP’a ve yatırımlarda o bölgeye ehemmiyet veril-
mektedir. Milletimiz fedakârlı%a katlandı%ı için bunlar yapılmaktadır; insanımız 
fedakârlı%a katlanmaktadır, canını vermektedir, "ehit olmaktadır. Katlanmakta-
dır, katlanacaktır; ama, bu husus istismar konusu edilmemelidir, politika konusu 
edilmemelidir. Meseleye milletçe sahip çıkılmalı, milletçe kar"ı konulmalı, bu yara 
kurutulmalı, kapatılmalı, bir daha da ortaya çıkmamalıdır. Oradaki insanlarımız 
da bundan büyük üzüntü duyuyor, bizler de büyük üzüntü duyuyoruz, Bunun yolu 
da, çaresi de, alınan tedbirlere el birli%i ile yardımcı olmaktır. Sizlerin de, laf atarak 
de%il, gönül vererek, sevgi göstererek yardımcı olmanızla bunlar çözülecektir.

De%erli milletvekilleri, Hükümetimizin, kom"u ülkelerle kar"ılıklı çıkar ve 
menfaatlerine uygun olarak iyi kom"uluk münasebetlerine ula"ma çabalarını gö-
nülden destekliyoruz. Kom"ularıyla problemlerini halletmi", kar"ılıklı güven içe-
risinde ya"ayan bir Türkiye’nin, çok daha iyi mesafeler alaca%ına inanmaktayız. 
!leti"im ve ula"ım ortaklıkları, Barı" Suyu ve Karadeniz Ülkeleri Ekonomik !"birli%i 
Projelerinin gerçekle"mesinin gönülden destekçileriyiz.

Ortado%u ülkeleri, özellikle !ran, Irak ve Suriye ile iyi kom"uluk münasebetle-
rinin ülkemizin yararına olaca%ına inanmaktayız.

Kom"umuz Yunanistan’la da, münasebetlerimizin, dostane ve iyi ili"kiler çer-
çevesinde geli"tirilip düzene sokulabilmesinin, her iki ülkenin de menfaatlarına 
sonuçlar verece%i inancındayız. Bu bakımlardan, Ba"bakan Sayın Mesut Yılmaz’ın 
Yunanistan Ba"bakanına vaki davetini, Türkiye’nin iyi niyetlerini göstermesi bakı-
mından olumlu ve desteklenmesi gereken bir adım olarak telakki ediyor ve destek-
liyoruz.

Kıbrıs sorununun, Ada’da ya"ayan Türk ve Rum toplumlarının birlikte ve e"it 
hakları haiz iki taraf olarak ya"ayabilmelerini sa%layacak "ekilde çözümlenmesine 
destek olmaktayız, olaca%ız. Hükümetimizin ve bütün Türk hükümetlerinin, gele-
neksel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mevcut ili"kileri, her zaman oldu-
%u gibi, bugün de önemini muhafaza etmektedir ve edecektir.
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Türkiye’nin, AET ülkeleriyle ili"kilerini titizlikle ve ısrarla takip etmesinin ül-
kemize yarar getirece%ine inanmaktayız.

NATO ile münasebetler de sıcak tutulmalı ve belirtti%imiz gibi, bu konudaki 
aktif politikalara devam edilmeli ve sürdürülmelidir.

ALAETT"N KURT (Kocaeli) — Sayın Daldal, Davos ruhu ne oldu, uçtu mu?
RA$"T DALDAL (Devamla) — Anavatan hükümetleri, millî kültürümüze, 

millî ve manevî de%erlerimize azamî de%er vererek, ülkemizin muasır medeniyet 
düzeyine çıkarılması için elinden gelen bütün imkân ve çabaları kullanmı"tır.

Yine, Anavatan hükümetlerinin, millî e%itimden sa%lı%a; sa%lıktan haberle"-
meye; otoyollara, Urfa Tünelinden - ki, “ı"ık göründü” diye bugün basında foto%-
rafları çıktı; gururlandık - Atatürk Barajına, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden 
ihracat seferberli%ine, denizaltılardan F-16 jet uçaklarına, göletlerden barajlara, 
limanlardan havaalanlarına, organize sanayi bölgelerinden millî gelirin ve refahın 
artırılmasına ve refah seviyesinin yükseltilmesi dahil pek çok hizmeti olmu"tur. Bu 
hizmeti, Anavatan heyecanı ile takip ettik, bundan sonra da Anavatan heyecanı ile, 
vatan, millet sevgisiyle takip edece%iz, milletin hayrına olan her hizmeti, Hüküme-
timizden, yapsın diye isteyece%iz. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri)

De%erli milletvekilleri, Anavatan Partisi Hükümetleri, “Halka Hizmet Hakka 
Hizmettir” düsturuyla, vatan ve millet sevgisiyle ve milletine hizmet edebilme he-
yecanıyla yola çıkmı"tır, yoluna devam etmi"tir. Siz takdir etseniz de, etmeseniz 
de, millet takdir etti%i sürece bu hizmetlerine devam edecektir. (ANAP sıralarından 
“Bravo” sesleri)

Sayın Mesut Yılmaz Ba"kanlı%ındaki Hükümetin de, aynı heyecan, aynı duygu 
ve dü"üncelerle, halkın mutlulu%u, ülkenin bütünüyle geli"ip 2000’li yıllara yüce 
milletimizin layık oldu%u yerde yerini alabilmesini sa%lamak amaç ve heyecanıyla 
sundu%u Hükümet programını gerçekten samimî bulmaktayız.

Yine, Sayın Ba"bakanın, nereden gelirse gelsin, her türlü rü"vet, yolsuzluk ve 
suiistimallerin üzerine çekinmeden gidece%ine inanıyor, bu hususta Grubumuzun 
kendisine destek oldu%unu ve olaca%ını buradan ifade ediyorum. (ANAP sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Hükümet tarafından uygulanaca%ına gönülden inandı%ımız Hükümet Prog-
ramının, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını Allah’tan diler, Hükümete, 
Anavatan Grubunun güvenoyu verece%ini ifade eder, hepinize saygılarımı sunarım. 
(ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederiz Sayın Ra"it Daldal, $imdi söz sırası, Hükümet 
adına, Sayın Ba"bakan Mesut Yılmaz’ındır. Buyurun Sayın Ba"bakan. (ANAP sırala-
rından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar)

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Ba"kan, de%erli milletve-
killeri; Hükümet Programı üzerinde yapılan ele"tirileri cevaplandırmak üzere söz 
almı" bulunuyorum. Sözlerimin ba"ında, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla se-
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkı!lar)
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Bu kürsüden de%erli görü"lerini dile getirmi" olan sayın parti sözcülerine de 
te"ekkür ediyorum.

De%erli milletvekilleri, biz, iktidar Partisiyiz ve bizim kurulu"umuzdaki en 
önemli ilkelerimiz, sevgi, uzla"ma ve ho"görüdür. Aslında, bu ilkeleri Türk siyasî 
hayatına kazandıran da biziz.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Sevgi 1983 yılında mı ba"ladı Türkiye’de 
yani?

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın muhalefet liderlerinin 
üslup konusundaki takdirleri ne olursa olsun, partiler arası diyalog konusundaki 
yakla"ımları ne olursa olsun, bu ilkeleri daima canlı tutmaya ve yeri geldikçe hiç-
bir komplekse kapılmadan; neticede yaptı%ımız i"in bir kamu hizmeti oldu%unun 
bilinci içinde kendilerine de sunmaya kararlıyız. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı!lar) Muhalefet partileriyle, i"in ba"ından itibaren, bu noktadan itibaren yapıcı 
bir diyalog arzusu içinde oldu%umuzu ifade etmek istiyorum, ama, hemen ifade 
edeyim, bu konuda bir endi"em var, bir güçlü%ümüz olabilir. Bu güçlük de Sayın 
Demirel’den kaynaklanıyor. Bildi%iniz gibi, kendileri, zaman zaman, küsmeyi se-
verler. Uzun yıllar Sayın Ecevit, ile küsmü"lerdi, daha sonra Sayın Evren’le küstüler, 
"imdi de Sayın Özal’la küstüler. (ANAP sıralarından alkı!lar)

NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) — Sen de Özal’la küstün.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sanıyorum...
NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) — $imdi barı"tın sen Semra ile.
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Diyalog böyle mi olacak? (DYP sıralarından 

gürültüler)
BA$KAN — Lütfen susalım.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...Sanıyorum, özellikle, eski 

makamına kim oturursa ona küsmektedirler. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, al-
kı!lar) $imdi, de%erli milletvekilleri...

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Böyle, diyalog olmaz ama. (DYP sıralarından 
gürültüler)

BA$KAN — Lütfen efendim... Lütfen...
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Terbiyesiz diyalogu bu.
ORHAN $ENDA% (Adana) — Böyle saygısızlık olmaz Sayın Ba"bakan, böyle 

saygısızlık olmaz! (DYP sıralarından gürültüler)
BA$KAN — Lütfen efendim... Dinleyelim lütfen... (DYP sıralarından gürültü-

ler) Lütfen, sükûneti muhafaza edelim.
MAHMUT ÖZTÜRK (Ni#de) — Özal’ın “çat” talimatını mı yerine getiriyo-

rum? (DYP sıralarından gürültüler)
BA$KAN — Lütfen efendim... Çalı"ma düzenini bozmayalım.
MAHMUT OZTÜRK (Ni#de) — Ayıp, ayıp!
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BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, "imdi 
o makama oturan ki"i ben oldum, onun için endi"eliyim, ama, huzurunuzda arz 
ediyorum, kendileri, ileride ne sebeple olursa olsun...

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Sen o makamda oturamazsın.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...benimle küs olmak için ne 

kadar gayret sarf ederse etsin, ben, küs olmamak için ve hatta demokrasimizden bu 
küsme illetini kaldırmak için elimden gelen her türlü direnci gösterece%im. (ANAP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Millet size küstü; millet.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — De%erli milletvekilleri, Sayın 

Genel Ba"kanların Hükümet Programımızda yer alan hedeflere ula"ılabilece%ine 
ili"kin inançsızlıklarındaki samimiyetleri konusunda hiçbir "üphem yok. Yani, bi-
zim hedeflerimize ula"ılabilece%ine inanmamakta samimî olduklarına dair hiçbir 
"üphem yok.

Aslında, onların bu inançsızlıkları, ba"ında oldukları siyasî partiyle Anavatan 
Partisi arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Yani, olaylara yakla"maktaki fark-
tan, ça%ın temposuna ayak uydurabilmekteki farktan kaynaklanmaktadır ve bu, 
genç insan kafasına güvenmekteki farkın bir tezahürüdür. (ANAP sıralarından “Bra-
vo” sesleri, alkı!lar)

Anavatan Partisi, sekiz yıllık iktidar döneminde, klasik, tutucu devlet yöne-
timinin sınırlarını a"ıp, tabuları yıkıp, Sayın Genel Ba"kanları burada bu kadar 
kızdırmak pahasına da olsa öylesine hayal edilemeyecek "eyleri gerçekle"tirmi"tir 
ki, "imdi bunları henüz yeni yeni kabullenebilme noktasına gelen siyasî muhalif-
lerimizin, Hükümet Programımıza yönelttikleri ele"tiriler, sadece e"yanın tabiatı 
icabıdır. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri)

Bakınız sayın milletvekilleri, Anamuhalefet Partisinin Lideri Sayın !nönü, Hü-
kümetimizin kurulu"unu müteakip, geçti%imiz bayram günlerinde yaptı%ı bir ko-
nu"mada, halkımızı, endi"eli bir tela" içerisinde uyarmaya çalı"tı; “aman yanılma-
yın, bu Hükümet yeni bir Hükümet de%ildir; bu Hükümet ANAP Hükümetlerinin 
devamıdır” buyurdular.

Sayın !nönü, halkımızın zekâsını küçümseyen bu uyarısını, maalesef, bugün bu 
kürsüde de tekrarladılar. Ben, bu konuda kendisini rahatlatmak isterim; endi"e et-
mesine hiç mahal yoktur; huzurunuzda açık seçik ifade ediyorum; evet, biz, ANAP 
Hükümetlerinin devamıyız. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) — Seçilemeseydin terk edecektin.
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Mahvettiniz devleti.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, üstelik, 

Sayın !nönü’nün ba"ında bulundu%u partide olmayan bir "eyin, kendi kendisini ye-
nileme kabiliyetinin ürünüyüz. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar; SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler)

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — En son ANAP Hükümetisiniz.
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"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Semra istedi de sen oldun.

BA$KAN — Lütfen dinleyelim... Lütfen...

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Seni oraya Semra getirdi.

BA$KAN — Lütfen... Lütfen dinleyelim... Lütfen, sükûneti muhafaza edelim.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Nasıl geldi%ini anlatıyoruz Sayın Ba"kan.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın sayın milletvekilleri, 
ben burada Hükümet adına konu"uyorum. E%er beni konu"turmazsanız, sonra, 
Meclisin çalı"mamasından yakınamaz"ınız.

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — A%zına bant mı vurduk; ne demek konu"tur-
mamak?

BA$KAN — Lütfen müdahale etmeyelim... Sayın milletvekilleri, Lütfen...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — !"te bu yaptı%ınızı kastedi-
yorum sayın milletvekili.

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Her "eyi söylüyorsunuz, daha ne istiyorsun.

BA$KAN — Sayın milletvekili, lütfen...

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Demokrasiyi askıya aldınız... Demokrasi mi 
var Türkiye’de?

BA$KAN — Sayın hatibin konu"masını sakin dinleyelim. (ANAP ve SHP sıra-
larından gürültüler)

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Sayın Ba"kan, a%zına bant mı vurduk?

BA$KAN — Oturun lütfen...

Sayın Grup Ba"kanvekillerinin ve !dare Amirlerinin, çalı"ma düzeninin sa%la-
nabilmesi için Ba"kana yardımcı olmalarını rica ediyorum.

Lütfen dinleyin arkada"lar... Bundan evvel burada Sayın Parti Grup Ba"kan-
ları birer saat konu"tular, müdahale olmadı... Lütfen dinleyin... (DYP sıralarından 
gürültüler)

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

Buyurun Sayın Ba"bakan.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizim, ayrıca ANAP felsefe-
sinden taviz vermeye de hiç niyetimiz yoktur; tersine, bu felsefenin, Türkiye’nin 
gelece%i için tek çıkar yol oldu%una inanıyoruz.

HASAN NAMAL (Antalya) — Millete soralım?

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu felsefeyi, muhalefetin kı-
sır, kolaycı ve çıkarcı sadmelerine kar"ı savunmayı ve hatta daha da kökle"tirmeyi, 
kurumla"tırmayı kendisine misyon edinmi" bir iktidarız. (ANAP sıralarından alkı!-
lar)
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"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Hepsi alkı"lamadı... Demek ki, hepsi kabul-
leniyor.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, çünkü, 
1980’ler Türkiye’sinin gerçe%ini kavramadan, bu sürece damgasını vuran Anavatan 
icraatının gerçekçi bir de%erlendirmesini yapmadan, sekiz yıllık Anavatan !ktidarı-
nı a"mak ne Hükümetim için ne de ba"kası için söz konusu bile olamaz... (DYP sıra-
larından “Ne dedi?” sesleri) Türkiye’nin ve Türk toplumunun bugün ula"tı%ı düzeyi 
kavramayan, toplumun isteklerini, özlemlerini ve sancılarını do%ru te"his edeme-
yen bir hükümetin, bırakınız Anavatan !ktidarını a"mayı, i"ba"ında kalması dahi 
mümkün de%ildir.

Burada sayın liderler birçok ele"tiriler yaptılar. Aslında, bu ele"tirilerin bir kıs-
mına katılmamak mümkün de%ildir; çünkü, bunlar, birtakım sıkıntıların varlı%ını 
ortaya koyan ele"tirilerdir. Bu sıkıntıların varlı%ını kabul ediyorum; Türkiye’nin, 
bugün, çetin sorunlarla kar"ı kar"ıya oldu%unu kabul ediyorum, önümüzdeki dö-
nemde bu sorunların daha da artması olasılı%ını da kabul ediyorum; ama...

FER"T BORA (Diyarbakır) — Niye geldin o zaman?
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Onu anlataca%ım... Müsaade 

edin, onu anlataca%ım.
Bu sorunlar, sadece sizin sandı%ınız sorunlardan ibaret olan sorunlar de%il; 

bugünkü Türkiye, aslında, birbirleriyle iç içe geçmi" iki sorunlar yuma%ıyla kar"ı 
kar"ıyadır. Bunlardan birincisi, yani orta vadeli olanı - sizin de burada söyledi%i-
niz - ba"ta i"sizlik olmak üzere, enflasyondur, gelir da%ılımındaki dengesizliklerdir, 
iç ve dı" borçlanma hadleridir. Bu sorunlar, fevkalade önemli sorunlardır, güncel 
sorunlarımızdır, halkımızı rahatsız eden sorunlardır. Sadece biz de%il, burada kim 
oturursa otursun, Türkiye’de kim hükümet olursa olsun, bu sorunlarla bo%u"mak 
zorunda kalacaktır. Bu sorunlar, bir hükümetle, bir liderle a"ılabilecek sorunlar de-
%ildir. Bakın burada rakamlar var, ben o rakamları "imdi söylemeyece%im; çünkü, 
istatistikleri her yönde kullanmanın mümkün oldu%unu biliyorum. Sayın Demirel 
bunu çok iyi yapıyor; ama, ben burada bunu kullanmayaca%ım. Gelir da%ılımı is-
tatistikleri; Dünya Bankasının kendisinin refere etti%i gelir da%ılımı istatistikleri, 
1965-1970 döneminde, yani Sayın Süleyman Demirel’in Hükümet Ba"kanı oldu%u 
dönemde, Türkiye’de gelir da%ılımının daha dengesiz hale geldi%ini ortaya koyuyor. 
(DYP sıralarından “Allah Allah” sesleri) Sabit gelirlilerin millî gelir içerisindeki payı-
nın daha negatif yönde etkilendi%ini ortaya koyuyor; ama, bunlara girmeyece%im. 
Demek istedi%im "udur: Orta vadeli sorunlar, Türkiye’nin gündemindeki orta vade-
li sorunlar, yani hayat pahalılı%ı, yani enflasyon, gelir da%ılımındaki dengesizlikler, 
yani iç ve dı" borçlanma meseleleri, i"sizlik meselesi... Bunlar, bir iktidarla ba%lı 
olan meseleler de%ildir; bunlar, muhtemelen bizden sonraki iktidarları da kapsaya-
cak olan meselelerdir.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Yolsuzluk, hırsızlık!
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, benim söyleyece%im 

husus "udur: Türkiye’nin bir de asıl uzun vadeli bir sorunlar gerçe%i var. Bunlar, ba" 
döndürücü bir hızla kabuk de%i"tiren Türkiye’nin, artık, bir tarım toplumundan 
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sanayi toplumuna dönü"mekte oldu%u gerçe%idir; artık, bir köylü toplumundan "e-
hirli toplumuna dönü"mekte oldu%u gerçe%idir. !sterseniz, buna ba"ka dönü"üm-
leri de ekleyebilirsiniz: Kapalı bir toplumdan açık bir topluma dönü"üm gerçe%ini 
ya"ıyoruz, kapalı bir ekonomiden, dünyaya açık bir ekonomiye dönü"üm gerçe%ini 
ya"ıyoruz; komuta ekonomisinden, serbest piyasa ekonomisine dönü"ümün gerçe-
%ini ya"ıyoruz; yani, yapısal bir de%i"imi ya"ıyoruz. !"te, sizin gözden kaçırdı%ınız 
gerçek budur. (DYP sıralarından, “Allah, Allah” sesleri)

Bakınız, Büyük Atatürk, Türk toplumunu ça%da" uygarlık düzeyine ula"ma he-
define yönlendirdi%i zaman, Türkiye’de 13 milyon insan ya"ıyordu. Bu 13 milyon 
insanın, 10 milyonu köylerde ya"ıyordu ve toplam nüfusun yüzde 80’i de tarımda 
çalı"ıyordu. 1950’de tek parti dönemi sona erdi%inde, Türkiye’nin nüfusu, 13 mil-
yondan 21 milyona sıçradı; ama, "ehirle"me oranı de%i"medi; köylüyü köyde tutma 
politikasının sonucu olarak, "ehirle"me oranı yüzde 25’te kaldı.

De%erli milletvekilleri bu dönemde ne oldu? Bu dönemde, iki ayrı Türkiye olu"-
tu: Bir tarafta ça%da"la"madan nasibini alan "ehirler, öbür tarafta, oldu%u gibi kalan 
köyler. Bir tarafta, yeni, Batılı hayat standardını benimseyen "ehirliler, öbür tarafta 
jandarma baskısıyla dünyadan tecrit edilen köylüler... !ki ayrı Türkiye çıktı ortaya.

Bu tablonun de%i"mesi, 1950’lerden sonra Türkiye’de çok partili demokrasinin 
yerle"mesiyle olmu"tur; ama, ilk defa bizim !ktidarımız zamanında, Türkiye’de "e-
hirlile"me oranı yüzde 50’nin üstüne çıkmı"tır ve bugün nüfusumuzun yüzde 60’a 
yakını "ehirlerde ya"ıyor. (DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Lütfen dinleyelim.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yani, netice olarak, bugün 

artık, bir "ehirli toplumuyuz, a%ırlıklı olarak da bir sanayi toplumuyuz.
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Herhalde, köylüyü gözden çıkardınız Sayın 

Ba"bakan.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, böyle bir Türkiye, bir 

yanda, "ehirde ne varsa köye de aynısını götürmek zorunda olan bir Türkiye’dir; 
ama, aynı zamanda da "ehirlere göçen nüfusa yeni i" alanları yaratmak mecburiye-
tinde olan; onların konut sorunlarını, e%itim sorunlarını, sa%lık sorunlarım, sayısız 
sorunlarını da çözmek için çabalayan bir Türkiye’dir...

Batı ülkelerinde, bu söyledi%im süreç, yüzyıllara yayılmı" bir süreçtir. Orada, 
bu süreç, sancısız gerçekle"ebilmi"tir; nispeten bizden daha az sancılı olarak ger-
çekle"ebilmi"tir; ama, biz, Türkiye olarak, aynı süreci on yıllara sı%dırmak zorun-
dayız ve de%erli milletvekilleri, maalesef, Türkiye’nin gerçekle"tirmekte oldu%u bu 
sıçramayı sancısız geçirmesini sa%layacak bir reçete henüz daha bulunamamı"tır. 
Çünkü, tabiat, her kö"e ba"ında, elinde sihirli bir de%nekle bekleyen bir ekonomi 
dehasını bize bah"edecek kadar cömert de%ildir. (DYP sıralarından, “Özal var ya” ses-
leri, gürültüler)

BA$KAN — Lütfen dinleyelim.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, Türkiye’nin ya"amak 

zorunda oldu%u bu ciddî tabloyu görmezlikten gelerek, Türkiye’nin yönetilebilece-
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%ini sanmak aldatmacadan ibarettir. Bu ciddî tablonun önümüze yı%dı%ı devasa so-
runları, öyle “bo" file” edebiyatıyla, “kapaksız tencere” edebiyatıyla a"abilece%imizi 
sanmak hayalden ibarettir. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

ORHAN $ENDA% (Adana) — !yi de, Ba"bakan, sekiz sene ne yaptınız yani?

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslında, sayın milletvekille-
ri, 26 Mart 1989 seçimlerinin bir genel seçim de%il de yerel seçim olması Türkiye 
için Allah’ın bir lütfudur. (SHP ve DYP sıralarından “Niye öyle?” sesleri)

Bakın söyleyeyim: Çünkü, belediyeler gibi nispeten küçük birimleri idare et-
mekte bu kadar zorlananların, e%er yarın iktidar olurlarsa Türkiye’yi ne kadar zor-
layacaklarını dü"ününce, ürpermemek elde de%ildir. (ANAP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar)

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Sen muhalefeti hazmedemiyorsun galiba; 
bir de diyalogdan bahsediyorsun...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, sayın milletvekille-
ri, Sayın Muhalefet Liderleri Hükümet Programı üzerinde ele"tirilerde bulundular. 
Aslında, ele"tirilerinde önemli bir "ey söylemediler. Söyledikleri en önemli "ey, bu 
hedeflere ula"ılamayaca%ıdır ve bu hedeflerin gerçekçi olmadı%ıdır. Onun ötesinde-
ki ele"tiriler geçmi"e yönelik ele"tirilerdir; “"u hedeflere ula"ılamamı"tır, "u hedef-
ler gerçekle"memi"tir...”

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Soru sordu, soru...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, bakın, tabiî, seçim 
talebiniz var. Hayret ettim, bugün bunu çok kuvvetli vurgulamadınız. (ANAP sıra-
larından “korktular” sesleri; DYP sıralarından “millet istiyor” sesleri, gürültüler) önemli 
de%il.

BA$KAN — Dinleyelim lütfen.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Açık seçik söyleyece%im. 
Seçimlerin normal süresine bir buçuk seneden az bir zaman var; ama biz, normal 
süresine kadar seçimleri bekletmek gibi, katı, sabit bir noktada de%iliz. (ANAP sıra-
larından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Mecbursun...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Seçimlerin, ülke yararını ön 
planda tutarak, bu konuda yapılmasını en uygun gördü%ümüz tarihe ili"kin öne-
rimizi, Meclis, yasama dönemine ba"lar ba"lamaz huzurunuza getirece%iz. (ANAP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar; SHP ve DYP sıralarından alkı!lar)

Sayın !nönü, Seçim Kanununda yapılması gereken bazı de%i"ikliklerden bah-
setti. Belki, seçimlerle ilgili olarak, Anayasada da bazı de%i"iklikler yapılması za-
rureti ortaya çıkabilir. E%er partiler arasında bu konuda bir uzla"ma hâsıl olursa, 
Anayasada da de%i"iklik yapma yoluna gidebiliriz. (Gürültüler)

BA$KAN — Dinleyelim lütfen...
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BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Seçim Kanununda da bir de-
%i"iklik yapma zarureti ortaya çıkabilir.

$imdi, bu de%i"iklikleri belki öngörülen süre içerisinde tamamlamayabiliriz; 
ama, size açıklıkla "unu ifade etmek isterim: Seçimlerin, Türkiye açısından en uy-
gun olaca%ı tarihte ve siyasî partilerimizin mümkün olan en geni" uzla"ması çer-
çevesinde belirleyece%imiz bir tarihte yapılabilmesi için, Sayın !nönü’nün burada 
ifade etti%i, yurt dı"ındaki i"çilerimizin de en geni" katılımını sa%lama amacı dahi 
dahil olmak üzere, bu konuyu Türkiye’de partiler arasında bir polemik konusu ol-
maktan, demokrasimizi yıpratan, ona yara veren bir konu olmaktan çıkaracak "e-
kilde çözümlemek kararlılı%ındayız. (Alkı!lar)

$imdi, Türkiye’de bir alı"kanlık vardır; genel seçimler yakla"ınca, siyasî parti-
ler, özellikle muhalefet partileri, ekonomik reçete niteli%i a%ır basan programlar 
ortaya koyarlar. Nedense, bunu seçimlerden sonra yapmazlar da, seçimler yakla-
"ınca yaparlar.

HASAN NAMAL (Antalya) — Özal da, “seçimden önce zam yapacak kadar 
enayi miyim?” demi"ti.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, bu bir takdir mesele-
sidir; sizin ki de bir üslup meselesidir, ben bir "ey demiyorum; ama, benim yadır-
gadı%ım bir "ey var: Sayın !nönü - hatırlıyorum bir tarihte televizyona çıktı ve “ben 
bütün bu sorunların çözümünü biliyorum, formülünü biliyorum; ama, açıklamam; 
açıklarsam !ktidar kopya çeker” dedi. (ANAP sıralarından gülü!meler) $imdi, bu ya-
dırgadı%ımız aynı tutum...

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yayımladı%ımız raporlardan kopya çektiniz Sayın 
Ba"bakan.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...bu yadırgadı%ımız tutum 
son günlerde Do%ru Yol Partisi yöneticilerine de hâkim olmaya ba"ladı; onların da 
"imdi sihirli bir vergi politikası önerileri var, sır gibi saklıyorlar. Aslında...

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Gel sana gösterelim, gel.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslında, muhalefetin güçlü-
%ü "uradadır: Muhalefet, çok uzun bir süre, Anavatan Partisinin Türkiye’de getirdi-
%i yeni ekonomik anlayı"ı kavrayamadı. (ANAP sıralarından alkı!lar) Hatta, kavraya-
madı%ı gibi, buna kar"ı direnme gösterdi. Kabul etmemek için direndi; ama, artık 
i"ler o noktaya geldi, dı" dünyadaki gerçekler o kadar bariz "ekilde ortaya çıktı ki, 
Anavatan Partisinin 1983 yılından beri savundu%u do%ruları inkâr etme imkânı 
muhalefet için dahi ortadan kalktı. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri) $imdi, bakın, 
bunları propaganda amaçlı söylemiyorum.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Kongrede de söylediniz bunları.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hayır, söylemiyorum.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Bunları söyledin.

BA$KAN — Dinleyelim efendim lütfen.
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BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Müsaade ederseniz sizin 
programınızdan okuyaca%ım.

HASAN NAMAL (Antalya) — Sen kendi programını anlatsana.

ORHAN $ENDA% (Adana) — Siz kendi programınızdan bahsedin, bizim 
programımızı yorumlamayı bırakın.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, e%er siz Sayın Genel 
Ba"kanlarınızın burada yakındı%ı sorunlara alternatif getirme kabiliyetine sahip 
de%ilseniz, siz neyi temsil ediyorsunuz? (ANAP sıralarından alkı!lar)

HASAN NAMAL (Antalya) — Orman köylüsünden bahset, çiftçiden bahset, 
Ba%-Kur’ludan bahset, enflasyondan bahset...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, müdahale etmezse-
niz, hepsinden bahsedece%im.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Onlar önden gösterdikleriniz.

BA$KAN — Lütfen dinleyelim... Lütfen...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, bakın neyi kastedi-
yorum:

Birinci Özal Hükümetinin 1983 programında “Sosyal adaletçi ve rekabete da-
yalı serbest piyasa ekonomisi”, kelimeleriyle belirledi%i ilke, Sayın Demirel yöneti-
mindeki Do%ru Yol Partisinin ekonomik programına tam dokuz yıllık bir gecikmey-
le "öyle giriyor: “Batı tipi kapitalizm ve sosyal hukuk devleti”.

Yine, 1983 yılında bizim programımızda “üretim kapasitesini, kalite ve fiyat 
yönünden dünya pazarlarında rekabet edebilecek yatırımları destekleme suretiyle 
artırma’’ "eklinde ifade edilen hedef, Do%ru Yol Partisinin aynı programında “satı-
labilir mallar üreten sektörlere öncelik vermek” biçiminde tekrarlanıyor.

SELAHATT"N KILIÇ (Adana) — Onlar, aynen Adalet Partisi programında 
da vardı.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — “Bakanların aslî fonksiyon-
larına dönmeleri sa%lanacak” niyetinin aslı, bu sefer de 1987 yılındaki !kinci Özal 
Hükümetinin “bankacılık sektörünün para-kredi piyasasında gerçek fonksiyonuna 
kavu"ması” diye ba"layan paragrafından ödünç alınmı"tır. (ANAP sıralarından gü-
lü!meler)

“Faizlerin ve dolayısıyla maliyetlerin dü"ürülmesiyle dı"satımda rekabet "ansı 
artırılmaya çalı"ılacak” ibaresi, aslında temel bir ekonomi kuralı; ama, Birinci Özal 
Hükümetinin Programında, bu, en veciz "ekilde ifade ediliyor; “devletin tamamen 
küçülmesi ve kamu kesiminin büyük oranlarda küçülmesi...”

Biraz önce de söyledi%im gibi, aklın yolu birdir. Aslında, muhalefetin, bu konu-
da, fazla bir seçene%i de yoktur; yani. Anavatan Partisinin bu konuda ortaya koydu-
%u programın, politikaların alternatifi de yoktur.

ORHAN $ENDA% (Adana) — Size göre.
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BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — !"te Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti...

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Be%enemedin mi?

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — “Alternatifimiz sosyal piyasa 
ekonomisi” diye ortaya çıktınız...

HASAN NAMAL (Antalya) — Onu okumayı bırak da güzel bir konu"ma yap.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, sizin programınızı 
okuyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Oradan bir cümle alarak bir "eyi de%i"tiremezsin.

BA$KAN — Lütfen... Lütfen müdahale etmeyelim... Lütfen arkada"lar... (SHP 
sıralarından gürültüler)

Sayın milletvekilleri, lütfen...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sosyal 
piyasa ekonomisi diye ortaya koydu%unuz yeni alternatif programın en bariz özel-
li%i, özelle"tirme politikasına kar"ı çıkmanız, özelle"tirme politikasına kar"ı çıkma-
nız, aslında büyük bir çeli"kidir.

Çünkü, sosyal piyasa ekonomisini ilk olarak ortaya atan Ludwig Erhard’ın da, 
günümüzde bu politikanın mimarı olan Margaret Thatcher’ın da en bariz uygula-
ması, sınaî mülkiyetin, özelle"tirme yoluyla, hisse senetleri yoluyla halka devrini 
sa%lamalarıydı.

ORHAN $ENDA% (Adana) — Özelle"tirme adı altında yapılan ya%maya kar"ı 
çıktık.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yani, bir yandan özelle"-
tirmeye kar"ı oldu%unuzu iddia etmek, bir yandan da sosyal piyasa ekonomisini 
savundu%unuzu söylemek, asla silemeyece%iniz bir çeli"kidir. (ANAP sıralarından 
alkı!lar)

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Özelle"tirmeye de%il, ya%maya kar"ı, ya%-
maya...

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Özelle"tirmede, ya%macıla-
ra satı" hakkı var mı?

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yine, bu programda Sosyal-
demokrat Halkçı Parti, planlamadan vazgeçmemekle birlikte; onu biraz küçültmeyi 
dü"ünüyormu".

1983 Hükümet Programımızdan aynen okuyorum: “Hükümetimiz, katı ve 
dogmatik merkezî planlamanın tamamıyla dı"ında, demokratik kurulu"ların ve 
fertlerin kabiliyetlerini ve te"ebbüs güçlerini kullanmalarına ve geli"tirmelerine 
imkân tanıyan düzenleyici, yönlendirici ve denge kurucu bir planlama anlayı"ına 
sahiptir. Ancak, devletin tanzim edici ve yönlendirici fonksiyonu genel seviyede 
olmalı, detaylara müdahale etmemelidir.”
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Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ANAP’a alternatif olarak öne sürdü%ü bu prog-
ramın bir yerinde de "öyle deniyor: “Ekonomik olu"umlar tek merkezden izlenebi-
lecek "ekilde, kurumlar yeniden yapılandırılacak.”

De%erli milletvekilleri, bu, zaten böyledir.
“Kontrollü kur sistemi” uygulayacaklarmı"... Hepiniz bilirsiniz ki, en az be" se-

neden beri bu böyledir.
Merkez Bankasının ba%ımsız olması gerekti%ini savunuyorlar; bu da en az üç 

seneden beri böyledir.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti, “K!T’lerin hâlâ fonksiyonları vardır. Sanayile"-

me, hem devletin belli alanlarda öncülük etmesiyle hem de özel sektöre selektif 
kredi politikaları uygulamasıyla gerçekle"ecektir” diyor. Sayın milletvekilleri, bu, 
sekiz seneden beri böyledir. (SHP sıralarından gürültüler)

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen, bizim programları bize niye ö%retiyorsun, 
kendi dü"üncelerini söyle.

BA$KAN — Lütfen dinleyelim.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sosyaldemokrat Halkçı Par-

tinin, programında borsaya kar"ı olmadı%ını ifade etmesini memnunlukla kar"ılı-
yorum; ama, bir yandan özelle"tirmeye kar"ı çıkacaksınız hem de halkın alım gücü 
yetersiz diye kar"ı çıkacaksınız...

ORHAN $ENDA% (Adana) — Özelle"tirme adı altında yapılan ya%maya kar-
"ıyız.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...öbür tarafta, “memlekette 
yeterince kaynak vardır; ama, siz bunu vergi olarak de%il de, borç olarak alıyorsu-
nuz, biz buna kar"ı çıkıyoruz” diyeceksiniz... Bu bir çeli"kidir.

NECCAR TÜRKCAN ("zmir) — Tüyo alanlar yapmasınlar o i"i diyoruz...
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, e%er kaynak varsa 

alım gücü vardır.
TUFAN DO%U (Mu#la) — Aynı "eyleri dü"ünseydik, zaten aynı partide olur-

duk.
BA$KAN — Lütfen arkada"lar... Lütfen... Hatibin sözünü kesmeyin. Dinleye-

lim... Belki, sordu%unuz, tereddüt etti%iniz hususları be" dakika sonra izah ede-
cekler... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Lütfen müdahale etmeyin... Ba"kana 
yardımcı olun lütfen... (Gürültüler)

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Enflasyon ne olacak, i"sizlik ne olacak, pa-
halılık ne olacak, vatanda"ın hali ne olacak, ondan bahset...

BA$KAN — Lütfen müdahale etmeyin...
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, sayın milletvekilleri, 

e%er kaynak varsa alım gücü de vardır, önemli olan, bu alım gücünü hisse senedi 
sahipli%ine yöneltebilmektir. Sosyal olan tutum budur, halkçı olan tutum budur.
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Bunları sadece "unun için söyledim...

ÖMER Ç"FTÇ" (Ankara) — Akbulut’u arattın, arattın...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Siyasî muhaliflerimizin bizi 
burada ele"tirirken önerdikleri hiçbir yeni alternatif yoktur; ama, Sayın Muhalefet 
Liderlerinin burada gizledikleri ve söylemedikleri "eyler de var. Çünkü, politikada, 
söylenen "eyler sadece hükümetleri, sadece iktidarları ba%lamaz; söylenen "eyler, 
aynı zamanda, muhalefet partilerini de ba%lar. Mesela "imdi muhalefete sorarım... 
(Gürültüler)

HASAN ZENG"N (Manisa) — Sen sorulanlara cevap ver...

BA$KAN — Lütfen dinleyin...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — E%er bir an için...

HASAN ZENG"N (Manisa) — Muhalefet iktidara sorar, iktidar muhalefete 
sormaz...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Beyefendi, siz iktidar olma 
ehliyetine sahip oldu%unuzu iddia etmiyor musunuz? Ben de "imdi bunu sınıyo-
rum...

HASAN ZENG"N (Manisa) — Ba"bakan olarak, sorulanlara cevap ver…

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Körfez bunalımının ba"lan-
gıcında, e%er muhalefetin önerdi%i politikalar, Türkiye’de devlet politikası olarak 
uygulansaydı, Türkiye bugün hangi noktada olurdu? Çok mu iyi olurdu? (ANAP sı-
ralarından alkı!lar)

BEYTULLAH MEHMET GAZ"O%LU (Bursa) — Çok iyi olurdu...

TURHAN H"RFANO%LU (Hatay) — Dı"i"leri Bakanlı%ından niye istifa etti-
niz? (Gürültüler)

BA$KAN — Lütfen efendim... Dinleyin... Dinleyin... Lütfen...

ORHAN $ENDA% (Adana) — Türkiye Cumhuriyetinin kaymakamı tartak-
lanmazdı...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — E%er, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, yani selefimiz olan Hükümet, Körfez Sava"ı sonrasında Türkiye’ye sı-
%ınmak isteyen Irak vatanda"larını, Kuzey Iraklıları, muhalefetin önerilerine kulak 
vererek Türkiye’ye kabul etseydi, bugün, Türkiye, asgarî 1 milyon insanın yükünü 
sırtında ta"ıyacaktı. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) E%er, selefim olan Hükü-
met, Körfez Sava"ının ba"langıcında muhalefetin önerilerine uygun olarak aktif 
bir tutum benimsemeseydi, bu sava"ın külfetini üstlenmek pahasına belli riskle-
re girmeseydi, bugün, Türkiye, kar"ılamak zorunda oldu%undan çok daha büyük 
bir yükün altında olacaktı... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Bugün, bu külfe-
te ra%men, Türkiye’nin zararının tamamen kar"ılanmadı%ını hepimiz biliyoruz. 
Türkiye’nin, bu krizden ötürü, bugün hâlâ net zararda oldu%unu biliyoruz; ama, 
e%er sizin önerdi%iniz politikalar, sizin liderlerinizin önerdi%i politikalar uygulansa 
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idi, bu zarar, bugünkünün iki katı olacaktı. (SHP ve DYP sıralarından “Allah Allah” 
sesleri)

HASAN NAMAL (Antalya) — Sen niye bakanlıktan istifa ettin?
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Sayın Ba"bakan müneccim oldu. (Gürültü-

ler)
YA$AR YILMAZ (Ankara) — Özal do%ru söylüyor; kasımda seçim var.
BA$KAN — Lütfen, sükûneti muhafaza edelim.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Erdal !nönü, Avrupa 

Toplulu%u ile ili"kilerimizde gerçek dı"ı bir iyimserlikten söz ettiler. Böyle bir iyim-
serlik katiyen do%ru de%ildir, tam tersi do%rudur. Biz, bu yolun (yani, tam üyelik 
yolunun) çok zahmetli bir yol oldu%unu söyledik; ta ba"ından itibaren, ince uzun 
bir yol oldu%unu söyledik. $imdi, 1987’den itibaren ba"ladı%ımız bu uzun yolun 
belli bir noktasındayız. Çok ileri bir noktasında oldu%umuzu söyleyemiyorum, önü-
müzde önemli engeller var. Bu engellerin bir kısmı siyasî engellerdir. Kom"umuz 
Yunanistan’dan kaynaklanan engellerdir; ama? Türkiye ile Avrupa Toplulu%u ara-
sındaki i"birli%inin geli" irilmesine ili"kin, Topluluk Meclisine sunulan önerilerin 
belli bir ilerlemeyi içerdi%ini de kabul etmek durumundasınız.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Sen niye istifa ettin, anlatsana.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, e%er 

beni burada konu"turmamayı hedefliyorsanız...
HASAN NAMAL (Antalya) — !çinde bir "ey kalmasın, anlat.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ... O zaman beni denetleye-

bilme hakkınızı da kendi kendinize yok etmi" olursunuz. (ANAP sıralarından alkı!-
lar, SHP ve DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Lütfen, konu"madan dinleyelim... Lütfen... Milletvekili arkada"-
larım, lütfen...

HASAN ZENG"N (Manisa) — Sorulara cevap ver.
BA$KAN — Sükûneti muhafaza edelim...
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Kıbrıs meselesinde, Sayın 

!nönü’nün burada dile getirdi%i endi"elerin hiçbirisine mahal yoktur; çünkü, Kıbrıs 
meselesi, Türkiye’nin millî meselesidir. Kıbrıs Türk Halkı, vazgeçilmez haklarıyla, 
me"ru çıkar ve ihtiyaçları ile, Türkiye’nin namusudur. (ANAP ve SHP sıralarından 
alkı!lar) Kıbrıs’ta nelerin olabilece%i ve nelerin olamayaca%ı bellidir. Mesele, Ada’da 
ya"ayan iki tarafın birbirine hasım olmaktan, birbirine ku"ku duyan, "üphe duyan 
kom"ular olmaktan çıkıp, federal bir çatı altında birbiri ile i"birli%i yapan ortaklar 
haline dönü"mesidir, birbiriyle dostça ya"ayan halklar haline dönü"mesidir. Kıbrıs 
Türk tarafı böyle bir uzla"maya açıktır; biz de bu konuda kendilerini sonuna ka-
dar destekliyoruz. E%er Rum tarafı da aynı uzla"ıda, aynı yapıcı zihniyetle mesele-
ye yakla"ırsa ve Yunanistan, Türkiye gibi di%er bir anavatan olarak, Türkiye kadar 
samimî ve yapıcı bir tutum alırsa, Ada’daki iki tarafın da benimseyebilece%i bir çö-
zümün bulunabilece%i bizim samimî inancımızdır.
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ALAETT"N KURT (Kocaeli) — Davos ruhu devam ediyor mu Sayın Ba"ba-
kan?

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, bunun için atılması ge-
reken bir ilk adım var; Kıbrıs Rum tarafının ve Yunanistan’ın, Güvenlik Konseyinin 
649 sayılı Kararına mesnet te"kil eden, Birle"mi" Milletler Genel Sekreterinin ra-
porunda belirtilen ilkeleri kabul ettiklerini açıkça deklare etmeleri lazımdır. Kıbrıs 
meselesinin çözümünde yeni bir hareketlenmenin ba"langıcı, ancak Rum tarafının 
bu yeni irade beyanına ba%lı olarak mümkündür. 649 sayılı Güvenlik Konseyi Ka-
rarı, aslında, çözüm için gerçekçi bir zemindir, gerçekçi bir çerçevedir; onu da ifade 
ediyorum. Sayın !nönü’nün, bir geri adım olarak yorumladı%ı ve ele"tirdi%i dörtlü 
görü"me önerisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle isti"are edilerek yapılmı" bir 
öneridir.

ORHAN $ENDA% (Adana) — Bush ne istemeye geliyor?
ALAETT"N KURT (Kocaeli) — Davos ruhu ne oldu Sayın Ba"bakan?
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bura-

da "imdiye kadar sayısız defalar dile getirilen, her hükümet programında hemen 
her muhalefet sözcüsünün de%inmeden geçemedi%i bir konu var; Hükümetle Sayın 
Cumhurba"kanının ili"kileri meselesi. Aslında, kabul ediniz ki, Sayın Özal’la Ana-
vatan Partisi Hükümetleri arasındaki ili"ki, Anavatan Partisi Hükümetinin ba"ında 
kim olursa olsun, kendine özgü bir ili"kidir. Bu ili"kiyi sizin kolay kolay anlayama-
yaca%ınızı kabul ediyorum.

M. TURAN BAYAZIT ("zmir) — Anayasaya aykırı.
"RFAN DEM"RALP (Samsun) — Anayasaya ve hukuka aykırı.
BA$KAN — Lütfen dinleyelim.
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Bu ili"ki gizli bir ili"ki mi? Bizim görmedi-

%imiz bir yerde mi oluyor?
BA$KAN — Lütfen dinleyelim.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, çünkü, 

bu ili"kiyi burada en ele"tirici biçimde, en sert biçimde dile getiren Sayın Demirel 
uzun yıllar Ba"bakanlık yapmı"tır; ama, siyasî hayatında hiç sivil kökenli bir Cum-
hurba"kanıyla çalı"amamı"tır. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Esasen, 
Sayın Özal, merhum Celal Bayar’dan sonra Türkiye’deki sivil kökenli ilk Cumhur-
ba"kanıdır; ama, "unu söylüyorum, ben bunu daha kongreden önce söyledim...

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Bu Özal seni batırır.
BA$KAN — Lütfen müdahale etmeyelim... Lütfen...
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Muhalefeti ilgilendiren ic-

ranın sorumlulu%udur, muhalefeti ilgilendiren icra sorumlulu%u üstlenmi" Hü-
kümetin denetimidir. Bırakınız, Cumhurba"kanıyla karar mekanizmasına ili"kin 
münasebetler bizim sorunumuz olsun. (DYP sıralarından “Anayasa sorunu” sesleri, 
gürültüler) Anayasayla tam bir uyum halinde, Anayasanın ruhuna da, lafzına da uy-
gun biçimde...



6498 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

HASAN NAMAL (Antalya) — Ba"kan, do%ru mu söylüyor?
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...bu ili"kileri götürmek be-

nim sorumlulu%umda. Sayın Cumhurba"kanıyla ili"kilerimizi, Anayasamızın ruhu-
na ve lafzına uygun olarak icranın sorumlulu%unun bizim üstümüzde oldu%unun 
idraki içinde götürece%iz; Sayın Özal bizim partimizin kurucusudur, kurucu genel 
ba"kanımızdır, sizi rahatsız etse de, do%al liderimizdir. (ANAP sıralarından alkı!lar)

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Olmaz bu! (DYP sıralarından gürültüler)
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — !craî sorumlulu%umuzu ye-

rine getirirken, kendisinin tecrübesinden, bilgisinden sürekli olarak istifade edece-
%iz. (ANAP sıralarından (Bravo” sesleri, alkı!lar, SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Belki bu konuda sizin sahip olamadı%ınız bir imtiyaza sahibiz; ama, hiç endi"eniz 
olmasın, sizi ilgilendiren meselede, yani icranın sorumlu muhatabını bulmada, 
onu denetlemede, kar"ınızda, sorumlulu%unun tam idraki içinde, biz olaca%ız; 
Türkiye’de icra adına yapılmı" ne varsa hepsinin sorumlulu%unu buradan size biz 
verece%iz.

EROL A%AG"L (Ankara) — !cra kimde, icra?
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bunu, 

ancak, bizi konu"turursanız yapabiliriz. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler)
BA$KAN — Sayın milletvekilleri, lütfen, sükûneti muhafaza edelim.
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Semra Hanımı bir kenara mı atıyorsun? 

Sen, Semra Özal’ı tanımıyor musun? Seni kim seçti oraya?
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Demirel, bu%day be-

dellerinin pe"in ödenmemesinden yakındılar; do%rudur; taksitle ödeme uygulama-
sı ilk defa 1983 yılında ba"ladı; ama, ondan önceki yıllarda, Sayın Demirel’in icra 
sorumlulu%unu üstlendi%i yıllarda acaba durum ne idi?

SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Ödemeler pe"in yapılıyordu.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — O zaman, pe"in ödeme ya-

pılaca%ı ilan edilirdi; ama, ödemeler üç ayda yapılırdı. (DYP sıralarından gürültüler)
MEHMET KORKMAZ (Kütahya)— Pe"in ödeme yapılıyordu.
BA$KAN — Lütfen dinleyelim efendim.
BAK" DURMAZ (Afyon) — Pe"in ödeme yapılıyordu.
HASAN NAMAL (Antalya) — Pe"in ödeme yapılıyordu... Yalan söylüyor 

efendim.
BA$KAN — Söylemeye müsaade etmiyorsunuz ki... Lütfen dinleyelim.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Demirel, bu%day para-

larının ödenmedi%ini söylediler. Bugünkü tarih itibariyle mubayaa edilen bu%day 
miktarı 530 bin 691 tondur. Kararname gere%ince bunun yüzde 75’i pe"in ödene-
cektir. Bunların alım tutarı 341 milyar 527 milyon liradır. Bugüne kadar ödenen 
miktar 172 milyar 180 milyon liradır, ödemeler, alım yerinde de%il, en yakın banka 
"ubesinde yapılmaktadır.
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HASAN NAMAL (Antalya) — 60 kilometre, 100 kilometre uzaklıkta...
AD"L AYDIN (Antalya) — Yalan!
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Geçmi" yıldan kalan bu%day 

borcumuz yoktur.
Sayın Demirel’in çok sevdi%i bir kar"ıla"tırma var; 1980 yılında 1 ton bu%dayla, 

traktör fiyatı arasındaki korelasyon 1979 yılında ton ba"ına "ekerpancarı fiyatıyla 
traktör fiyatı yine 1990’la kar"ıla"tırılmalı olarak dikkate alındı%ında ortaya çıkan 
rakam "udur:

SELAHATT"N KILIÇ (Adana) — Sayın Demirel, 1979’un sonunda Ba"bakan 
oldu.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1980 yılında ton ba"ına 
bu%day fiyatı 10.500 liradır, traktör fiyatı 908 bin liradır. Bir traktör almak için 
satılması gereken bu%day miktarı 86.480 kilogramdır. Bu, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumunun Stayr marka traktör fiyatıdır. 1990 yılında, 1986’da 86.480 kilogram 
olan bu%day miktarı, 62.788 kilograma dü"mü"tür. (ANAP sıralarından alkı!lar) 
Aynı rakamlar "ekerpancarı için 1979 yılında 401.500 kilogram...

ORHAN $ENDA% (Adana) — Size verilen rakamlar do%ru de%il Sayın Ba"ba-
kan.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...1990 yılında ise 393.600 
kilogramdır.

AD"L AYDIN (Antalya) — Vatanda" bunları dinliyor ha...
"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Vatanda" traktörüne mazot alamıyor.
BA$KAN — Sayın milletvekilleri, çalı"ma düzenini bozuyorsunuz... Lütfen... 

Devamlı söz atma nedeniyle dinleme imkânı olmuyor. Rica edece%im, lütfen, !çtü-
zü%e saygılı olalım.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Sayın Ba"bakan diyalog istedi de...
Enflasyon hakkında ne söyleyeceksiniz Sayın Ba"bakan?
BA$KAN — Susun! Dinleyin lütfen! (Gülü!meler, gürültüler)
HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Yılmaz, fazla su içme, Elmalı ve köylerin-

de vatanda" içmeye su bulamıyor!
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 

“Türkiye’nin, dı" ödemeler dengesindeki açı%ı kendi gayretleriyle giderinceye kadar 
yapaca%ı bir tek "ey vardır; borçlanmak. Borçlanmadı%ı takdirde, kalkınmasını dur-
durmaya mecburdur. Onun için, nereden bulursa bulsun, borç almalıdır...”

KEREM GÜNE$ (Kars) — Kim söylemi" bunları?
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — “... Hesapsız kitapsız alabil-

di%ine borçlanalım demiyorum; borçlanmadan korkmamak lazım diyorum. Borçla-
nırsanız, vatanda" Türkiye’deki fabrikada çalı"ır. Fabrikaları burada yaparım, çıkar-
dı%ı malla borcumu öderim”.
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Sayın milletvekilleri, bugün bizi dı" borçlanma konusunda burada en a%ır, en 
insafsız "ekilde ele"tiren Sayın Demirel’in, 26 Mayıs 1977 ve 24 A%ustos 1976 ta-
rihlerinde borçlanma ile ilgili görü"leri bunlardır. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Dı" borçlarda asıl mesele, borçlu olmak de%il, borcunu ödeyecek imkâna sahip 
olmaktır.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Çok kıvrak bir adam... Bravo!
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — E%er bunun aksini dü"ünür-

seniz, dar gelirli bir memurun, konut alabilmek için, hiçbir zaman kredi almaması 
gerekti%i gibi bir dü"ünceye giderseniz. Yani, konutun parasının tamamını cebine 
koymadan, onun hiçbir zaman konut alamayaca%ı dü"üncesine gidersiniz. Dünya-
nın en büyük ekonomik gücü olan Amerika Birle"ik Devletlerinin bugün 400 milyar 
dolar dı" borcu vardır, Yunanistan’ın 10 milyar dolar iç ve dı" borcu vardır. Dünya-
da dı" borcu olmayan sanayile"mi" hiçbir ülke yoktur. Onun için, Sayın Demirel’in 
burada dı" borçlanma ile ilgili söyledi%i hususlar, çifte standartlıdır. (ANAP sırala-
rından alkı!lar)

Terör konusuna gelince: 1984-1991 yılları arasında yakla"ık 2.000 ki"inin te-
rör olaylarında hayatını kaybetti%i do%rudur. Bunu yıllara vurursanız yılda yakla"ık 
300 ki"ilik bir rakamdır.

FER"T BORA (Diyarbakır) — Az mı görüyorsunuz? Daha mı çok olması la-
zım?

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hayır, az görmüyorum.
Yılda 300 ki"i, ayda 25 ki"idir. $imdi, ben, Sayın Demirel’in yönetiminde, ayda 

25 ki"inin de%il, günde 25 ki"inin hayatını kaybetti%ini söylemeyece%im; ben, as-
lında, terör konusunu burada en az dile getirmeye hakkı olan ki"inin Sayın Demirel 
oldu%unu da söylemeyece%im; ben, sadece "unu söylüyorum: Terör, bir devlet me-
selesidir. Bunu sadece ben söylemiyorum, Sayın Demirel de söylüyor ve 22 $ubat 
1980 tarihinde, “terör meselesi Türkiye’nin meselesidir; Hükümetlerin gelmesiyle 
gitmesiyle ortadan kalkacak bir mesele de%ildir” diyor. Buna aynen katılıyorum; ka-
tılmadı%ım husus, Sayın Demirel’in, terör meselesini bir hükümet meselesi olarak 
burada takdim eden sözleridir.

Terör meselesini hafife aldı%ımız do%ru de%ildir, terör konusunda hiçbir tedbi-
ri ihmal etti%imiz do%ru de%ildir. Ola%anüstü Hal Valili%ini biz kurduk, Ola%anüstü 
Hal Valili%ine ola%anüstü yetkileri biz sa%ladık ve bu konuda muhalefetin i"birli%in-
den "ikâyetçi de%iliz. Hükümet Programımızda yer verilen ifadenin anlamı farklı-
dır; bu i"birli%inin devamını istiyoruz, bunun bir devlet meselesi olarak algılanma-
ya devam etmesini istiyoruz.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Enflasyon ne olacak, enflasyon millî mesele 
de%il mi?

HASAN NAMAL (Antalya) — Herkes destek verdi niye durduramadınız?
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ba%-Kur konusu günümü-

zün güncel sorunlarından birisidir. Aslında, 1971 yılında kurulan Ba%-Kurun yanlı" 
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bir temel üzerine oturtuldu%u bir gerçektir. Bugünkü rahatsızlıkların sebebi de o 
zamandan kaynaklanır. Aslında, 18 yıl gibi kısa bir zamanda 632 bin ki"iyi emekli 
yapan bir sistem, daha, dünyanın hiçbir yerinde mevcut de%ildir.

$imdi, bu konuyu esnafımız lehine çözümlemek amacıyla yeni bir yasa tasarısı 
hazırlıyoruz; bunu en kısa zamanda huzurunuza getirece%iz.

Sayın milletvekilleri, Sayın Demirel’in yaptı%ı konu"mada, Türkiye’de, Hükü-
metlerimiz zamanında millî e%itime ayrılan kaynakların ne ölçüde arttı%ının far-
kında olmadı%ı gibi bir izlenim edindim. Türkiye’de e%itime ayrılan kaynakları; de-
%erlendirirken Millî E%itim Bakanlı%ının kaynaklarını, buna ilaveten YÖK’e ayrılan 
kaynakları, Yurt-Kur’a ayrılan kaynakları, fon kaynaklarını ve di%er ek kaynakları 
birlikte mütalaa etti%iniz zaman, 1991 yılında Türkiye’de e%itim harcamalarının 
konsolide bütçe içerisindeki payının yüzde 21,16 olaca%ı görülecektir. Bu, Cumhu-
riyet tarihinin en yüksek oranıdır ve gayri safî millî hasılaya oranı da yüzde 5,1’dir.

Bütün bunların yanında, ben size, iki gün önce okudu%um Hükümet Prog-
ramında, yeni bütçede bu oranları da a"aca%ımızı ifade ettim. E%itim meselesi, 
Türkiye’nin en öncelikli meselesi olmaya devam edecektir.

BAK" DURMAZ (Afyon) — Hangi problemi çözdünüz?

ORHAN $ENDA% (Adana) — !"sizlik ne olacak Sayın Ba"bakan?

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Demirel, Meclisin, i"-
levini yerine getiremeyen bir Meclis olmasından "ikâyet ettiler; gündemdeki ge-
nel görü"me önergelerinin kanun tasarılarının ve kanun tekliflerinin fazlalı%ından 
"ikâyet ettiler.

Bugün itibariyle Meclis gündeminde bekleyen kanun tasarı ve tekliflerinin sa-
yısı 40’tır.

HASAN NAMAL (Antalya) — Sözlü sorular? Hadi onu bil bakalım!

BA$KAN — Lütfen müdahale etmeyelim.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 8 A%ustos 1980 tarihinde, 
Meclisin gündeminde bekleyen tasarı ve tekliflerin sayısı ise 138’dir. !sterseniz, ka-
nunla"ma oranlarını da verebilirim.

HASAN NAMAL (Antalya) — Ben üç sene önce sözlü soru önergesi verdim... 
Sözlü soruları söyle bakalım, ne kadarmı".

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1980 yılında Meclise gelen 
kanun tasarısı sayısı 104’tür; kanunla"an sadece 3’tür. 12 Eylülün devraldı%ı ka-
nunla"mamı" kanun tasarılarının sayısı 101’dir, kanun tekliflerinin sayısı 112’dir; 
kanunla"an yoktur; 112 kanun teklifinin hepsi askerî yönetime kalmı"tır. 1990 yı-
lında, yani, be%enmedi%iniz geçen yasama yılında Meclise gelen kanun tasarılarının 
sayısı 101, kanunla"an 43, kanunla"mayan 58’dir.

ORHAN $ENDA% (Adana) — Kaçı bütçe kanunu Sayın Ba"bakan?
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BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Orman köylüsünün, Orman 
Genel Müdürlü%ü gelirlerindeki payı, burada iddia edildi%i gibi, yüzde 5 de%ildir; 
yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılmı"tır.

Sayın Erdal !nönü’nün, ki"i ba"ına gübre kullanımına ili"kin (ANAP sıraların-
dan “dekar ba!ına” sesleri, SHP ve DYP sıralarından gülü!meler) dekar ba"ına gübre 
kullanımına ili"kin yaptı%ı kar"ıla"tırmanın fazla bir anlamı yoktur. Çünkü, burada 
önemli olan, topra%ın verimidir, topra%ın yapısıdır, sulama ve ya%ı" durumudur. 
Türkiye’de, tarımın daha ziyade kuru "artlarda yapıldı%ı dikkate alındı%ında, Avru-
pa ülkelerine göre bu rakamın dü"ük olması tabiîdir.

ÖNER M"SK" (Hatay) — Suriye bile daha fazla gübre kullanıyor.

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1980 yılında 5 milyon 968 
bin ton olan kimyevî gübre tüketiminin, 1990 yılında 9 milyon 510 bin tona yük-
seldi%ini de hatırdan çıkarmamak zorundayız.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Hal müdürlü%ünden geldi Yıldırım, daha 
iyiydi; daha iyi biliyordu hiç olmazsa!

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri; tüke-
tim toplumuna geçi" sürecimiz, muhtemelen önümüzdeki yılları da kapsayacak-
tır. Türkiye’nin yapısal de%i"imi, önümüzdeki on yılı; 2000 yılına kadar uzanan 
süreyi de kapsayacaktır. Bu süre zarfında en önemli sorunumuz, mevcut i"sizlik 
oranlarının azaltılmasıdır. Anavatan Partisi !ktidarı döneminde, sekiz yıl boyunca, 
ortalama geli"me hızı yüzde 5,9 olmu"tur. Yani, i"sizlik oranında ilave bir artı" söz 
konusu olmamı"tır.

$imdi, i"sizlik oranını da azaltmak zorunlulu%uyla kar"ı kar"ıya oldu%umuz 
için, enflasyon meselesinde zorlu%umuz oldu%unu kabul ediyorum. 1990’lı yıllarda, 
muhtemelen, hiçbir iktidar, enflasyon oranını tekli rakamlara indirmeye muvaffak 
olamayacaktır. Ancak, enflasyondan en fazla zarar görenlerin dar ve sabit gelirliler 
oldu%unu da biliyoruz. Bu kesimlerin gelirlerini enflasyona kar"ı daha duyarlı hale 
getirmek zorundayız.

Genelde, enflasyon bizim Programımızda üretim tesislerini tam kapasiteyle 
çalı"tırmak, verimlili%i artırmak, üretime ilave te"vikler sa%lamak suretiyle önlen-
meye çalı"ılmı"tır.

ORHAN $ENDA% (Adana) — !"sizli%i artırmak da dahil mi?

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Enflasyonla mücadele ko-
nusunda, rakam telaffuz etmek yerine, enflasyonu makul bir orana indirmek için 
mücadele edip netice almayı tercih etti%imizi ifade etmek istiyorum.

HASAN NAMAL (Antalya) — Kim çıkardı onu?

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslında, enflasyonla müca-
delenin bütün boyutlarının ve bu mücadelenin zor bir mücadele oldu%unun bilin-
cindeyiz. Bir yandan, olabildi%ince kısa süre içerisinde enflasyonu dü"ürmeye çalı-
"ırken, öte yandan, bu politikaların uygulanmasının toplumsal maliyetini asgariye 
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indirecek ve bu maliyeti de toplum kesimleri arasında adil bir biçimde da%ıtacak 
tedbirleri almakta kararlıyız.

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Yılmaz, enflasyonu kim çıkardı oraya 
kadar?

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, enflasyon konusunda 
çok iddialı ifadelerden kaçındı%ımı söylüyorum; sizlere de, aynı "ekilde, kaçınmanı-
zı ö%ütlerim.

Bizim, Hükümet Programımızda yapmayı taahhüt etti%imiz "udur: Çalı"an ke-
simlere, sabit gelirli kesimlere, dar gelirli kesimlere enflasyon oranının üzerinde bir 
gelir artı"ı sa%lamak. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Pahalılı%ı ne yapacaksın? Askerli%i ne yapa-
caksın? Askerli%i kısaltacak mısınız?

ÖMER Ç"FTÇ" (Ankara) — Çiftçiler para bekliyor, para!
BA$KAN — Lütfen müdahale etmeyelim... Lütfen...
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sizler-

den ba"kanı oldu%um kırk sekizinci Türkiye Cumhuriyeti... (DYP sıralarından “Ayrıl-
ma, konu!, devam et” sesleri)

BA$KAN — Lütfen dinleyelim... Lütfen! Çalı"ma düzenini bozuyoruz... Lütfen 
arkada"lar... Lütfen... (DYP sıralarından gürültüler) Dinlemek istemeyen arkada"lar 
dı"arıya çıkabilirler. Lütfen...

Buyurun Sayın Ba"bakan.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, siz-

lerden, ba"kanı oldu%um Kırk sekizinci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, bugün 
burada yaptı%ınız gibi, 1960’lı yılların talebe cemiyeti ba"kanlı%ından kalma hırçın-
lıklarla de%il (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) ciddiyetle, bilgiyle ve hep-
sinden önemlisi, yapıcı tenkitlerinizle murakabe etmenizi bekliyorum.

Bakınız, Kurban Bayramını idrak etti%imiz günlerde basında bir asılsız haber 
yer aldı; Sayın Genelkurmay Ba"kanımızı muhtıracılıkla itham eden asılsız bir ha-
ber.

AD"L AYDIN (Antalya) — Bulun sahibini, haberin sahibini bulun.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Do%ru Yol Partisi Genel Ba"-

kanı Sayın Demirel’in, bu asılsız habere tepkisi, bizim çekip gitmemizi - özür dile-
yerek söylüyorum, dahası da var - a%zımız burnumuz kırılmadan çekip gitmemizi 
istemek oldu.

A. CENG"Z DA%YAR (Antalya) — Yazıklar olsun!
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Kendi kaçıp gitti, bizi de öyle 

zannediyor.
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, ba"ta, konu"mamın 

ba"ından beri beni konu"turmamak için ellerinden gelen her türlü çabayı harcayan 
Do%ru Yol Partisinin milletvekilleri olmak üzere, hepinize soruyorum:
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De%erli milletvekilleri, bu nasıl bir demokrasi anlayı"ıdır, bu nasıl demokrasi 
havarili%idir? !ktidar olmak hırsıyla, Türkiye’nin demokratik kurumlarını elden çı-
karmaya de%er mi? Yassıada’lara, Zincirbozan’lara, kendisine dokunmamak kaydıy-
la kar"ı çıkmayaca%ı anla"ılan böyle bir zihniyet...

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Yasakları siz savundunuz...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...Sayın Cumhurba"kanının 
elini sıkmamaktan da, Saddam’la öpü"mekten de ve nihayet, Anavatan Partisini 
meydanlarda dü"man ilan etmekten de daha tehlikeli de%il midir? (ANAP sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Böyle bir demokrasi havarili%ine hiç kimseyi inandıramazlar. $u oturumda yap-
tıklarıyla da, demokrasiye saygılı olmadıklarını millete açıkça gösterdiler. (ANAP 
sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, böyle bir muhalefete; hırçın, kavgacı, çirkin, demagojik 
bir muhalefete, milletimiz razı de%ildir; ne Anavatan Partisine ne de kendi partile-
rine gönül veren seçmenler böyle bir muhalefet anlayı"ına rıza gösteremezler.

ORHAN $ENDA% (Adana) — Çirkin sensin.

"BRAH"M GÜRDAL (Isparta) — Bu ülkede yasakları siz savundunuz, mey-
dan meydan...

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu tutumunuz, bu davranı-
"ınız, sadece ve sadece, mukaddes çatısı altında hayat buldu%umuz Türkiye Büyük 
Millet Meclisine zarar verir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur; ne sizin hakkınız 
vardır, ne bizim hakkımız vardır.

Yüce Meclise saygılar, sevgiler sunuyorum. (ANAP ve Bakanlar Kurulu sıraların-
dan “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederiz Sayın Ba"bakan. .

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Ba"kan, Sayın Ba"bakan, muhalefeti tarif 
ederken, “Çirkin muhalefet” tabirini kullandı ve zabıtlara geçirdi. Bu bir sata"ma-
dır; söz istiyorum.

BA$KAN — Zabıtları getirtip inceleyelim efendim.

$ahsı adına, Artvin Milletvekili Sayın Sabahattin Çalo%lu; buyurun. (ANAP sı-
ralarından alkı!lar)

BAHATT"N ÇALO%LU (Artvin) — Sayın Ba"kan, saygıde%er milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyetinin 48’inci Ba"bakanı Sayın Mesut Yılmaz ba"kanlı%ında olu-
"an Hükümetin Programı üzerinde, ki"isel görü"lerimi açıklamak ve bu konuya ili"-
kin duygu ve dü"üncelerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Yüce 
Meclisinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Sayın Ba"kan, saygıde%er milletvekilleri, bugün burada görü"lerimizi bildirdi-
%imiz bu Hükümet Programının, dikkatli incelendi%inde, birkaç temel unsuru kap-
sadı%ı görülecektir.
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Bunlardan birincisi, devletimizin ülkesiyle ve milletiyle bir bütün olarak, ege-
menli%ini sürdürmek,

!kincisi, demokrasiyi ya"atmak, Türk Milletinin kayıtsız ve "artsız egemenli%i-
ni sürdürmek. Üçüncüsü, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve sosyal barı"ı sa%lamak, 
Dördüncüsü, ekonomik büyümeyi, liberal ekonomi ve planlı kalkınma ile gerçek-
le"tirmek, Be"incisi, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk benli%ini güçlendirerek 
ya"atmak, ya"amak ve nihayet, Türk insanına, insanca ya"ayabilece%i ekonomik 
ve sosyal önlemleri içeren bugünler ve yarınlar hazırlamak oldu%u görülecektir. 
(ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Sayın Ba"kan, saygıde%er milletvekilleri, tanımı güç bir dönemde ya"amakta-
yız: Blokların çatladı%ı, akıl almaz ekonomik, sosyal ve siyasal de%i"ikliklerin oldu-
%u, düne kadar birbirleriyle dü"man olanların el sıkı"tı%ı, birlikte ya"adı%ımız bilin-
cine nihayet vardı%ımız, do%ayı korumak ve kurtarmak için insanların ve ülkelerin 
inanılmaz bir sıcaklıkla birbirlerini kucakladı%ı günleri ya"amaktayız. Çevremizde 
olanlar, zaman zaman dü"ünme hızımızın ötesinde geli"mektedir. Böylesine hızlı 
de%i"me ve geli"meler kar"ısında, ülkelere ve onları yönetenlere de büyük görevler 
dü"mektedir. Dolayısıyla, e%itim, ekonomi ve dı" politika, gündemlerin en etkin, en 
sürekli ve en önemli konuları olmaktadır.

Hükümet Programına bakıldı%ında, bu temel unsurlara ciddiyetle yakla"ıldı%ı 
ve gerçekçi önlemler alındı%ı, sürekli ve kalıcı öneriler getirildi%i görülmektedir.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri, programda, e%itime özel bir önem veril-
mi"tir. Türk toplumunun bugünü oldu%u kadar gelece%i de olan yeni ku"akların ya-
rınlara en iyi "ekilde hazırlanabilmesi için, ö%renci, ö%retici ve ortama ait öneriler 
net ve açık yüreklilikle ifade edilmi"tir. Son iki yılda, cumhuriyet dönemi bütçeleri 
içerisinde en yüksek payın millî e%itime ayrılmı" olması ve bunun devamına olan 
inancın bu Hükümet Programında tekrarlanması, e%itime verilen ve verilecek olan 
önemin en güzel göstergesidir. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Ö%retmen ve ö%retim elemanlarının, toplumda layık oldukları statü ve ekono-
mik güce kavu"turulmasının planlanması, millî e%itim akademisinin kurulu" çalı"-
malarının yapılması, çıraklık e%itiminin yaygınla"tırılması, ortaö%renimi tamam-
layan gençlerimizin üniversite e%itimini görme olanaklarının artırılması için yeni 
üniversiteler açılması, ö%rencilerimizin yurt sorunlarının çözülmesi, özene muhtaç 
çocuklarımız için son derece dü"ük olan okulla"tırma oranının artırılması ve e%itim 
olanaklarının geni"letilmesi; bunun yanı sıra, e%itimde sayısal geli"imlere paralel 
olarak, nitelik ve kalitenin yükseltilmesi; insan ya"amındaki temel ö%elerden birisi 
olan din ö%retiminin istenilen düzeyde olabilmesi için, e%itimin ehil ö%retmenlerce 
verilmesi planlanarak, sonuçta, dil, din ve kültür beraberli%i olan bir toplumun ya-
ratılması amaçlanmaktadır. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri, “En iyi yatırım, !nsana yapılan yatırımdır” 
ifadesini bu program içerisinde bulabilmekteyiz.

E%itimde laiklik ise, toplumumuzun çe"itlili%inin, her tür dü"ünceye kar"ı olan 
saygının bir ifadesi, kayna"tırıcı ve birle"tirici olmanın temel teminatıdır.
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Bilgi toplumu ça%ında ya"amanın gerekleri ve sorumlulukları ve ça%da" düzeye 
gelmenin ko"ulları da, sunulan bu e%itim programının bir sonucu olarak, bizleri 
istedi%imiz ve özledi%imiz yerlere götürecektir.

Sayın milletvekilleri, kısa adıyla L!MME olarak bilinen, Lise Mezunlarına Mes-
lek Edindirme Projesi, olu"umundan günümüze kadar, büyük bir titizlik ve ciddi-
yetle ele alınmı"tır. Hepimizin günlük parlamenter ya"amımızda yüzlerce kez yüz 
yüze geldi%imiz lise mezunu gençlerimizi meslek sahibi yapmak ve onları vasıflı 
gençler sınıfına sokmak, dü"ünce olarak, proje olarak ve nihayet uygulama olarak 
alkı"lanacak bir hizmettir. Bu Hükümet Programında da projeye gerekli önemin 
verilmi" olması, bir kıvanç meselesidir.

!nsan hak ve özgürlüklerini, insan onur ve güvenli%ini esas alarak, ülkemizin 
huzur ve barı" içinde olmasını gözeterek, sosyoekonomik politikaları yeni bir an-
layı"la uygulamaya koyan Anavatan !ktidarları, ekonomik alanda uluslararası de%i-
"imler do%rultusunda yeni programlar belirleyerek, milliyetçi, muhafazakâr, sosyal 
adalet ilkelerine ba%lı ve rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisini gerçekle"tirme 
yolundaki kararlılı%ını devam ettirmektedir. Bu inanç ve ilkeler, Hükümet Progra-
mının da temel unsurlarını olu"turmaktadır.

Yine bu inancın bir sonucu, olarak, Anavatan !ktidarlarında, devlet, genel se-
viyede, tanzim edici ve yönlendiricidir; detaylara müdahale edici olmamı"tır; görül-
dü%ü gibi, yine de olmayı planlamamaktadır. Burada, devletin amacı, istikrarın sa%-
lanması için kaideler koymak ve verimin artırılmasını engelleyen unsurları ortadan 
kaldırmaktır. Daha açık ifadesiyle, devlet, kural koyucu ve sistemin i"letilmesinin 
sa%layıcısıdır.

Ekonomik kalkınmada - Anavatan !ktidarlarında - devlet, esas olarak altyapı 
hizmetlerini do%rudan yürütmekle görevlendirilmi"tir ve bu konuda ba" döndü-
rücü bir hızla yapımı sürdürülen otoyollar, barajlar ve büyük konut in"aatları, bu 
çalı"maların verimli sonuçlarıdır. Yeni Hükümetimizin bu temel esaslara sadık kal-
dı%ı, programlarında belirgin olarak görülmektedir.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; Atatürk !lke ve !nkılapları do%rultusunda 
faaliyetlerini yürüten ve yönlendiren Hükümetimiz, gençli%e oldu%u kadar, ulusun 
temel çekirde%ini olu"turan aile ve kadına verdi%i özel de%erleriyle de bizleri mutlu 
etmektedir.

Ya"amı birlikte payla"tı%ımız, üretimi birlikte götürdü%ümüz kadınlarımızın, 
e"it haklara sahip olması ve bu haklarının hükümetlerce de gözetilip kollanması, 
ça%da" olmanın temel ko"ullarındandır.

Geleneksel de%erlerine saygılı olan Türk toplumu, aile kavramını her zaman 
en üst düzeyde tutmu"tur. Programda, aileye verilen önemin, gelecekte istenilen 
insan türünün yaratılmasında büyük katkı sa%layaca%ı kanısındayız.

Tanrının yarattı%ı en yüce varlık olarak tanımlanan insanın, ya"am sürecini 
sa%lıklı olarak sürdürebilmesi, kendisine bah"edilen sayılı günlerini en iyi "ekilde 
ya"ayabilmesi için gerekli olan hizmet birimlerinden birisi de sa%lıktır.
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Yeni Hükümetimizin, gerek genel sa%lık sigortasını ve gerekse koruyucu sa%lık 
hizmetlerine önem ve öncelik vermesi, sa%lıklı bir nesil yeti"tirilmesi amacıyla aile 
planlaması, ana-çocuk sa%lı%ı konusundaki çalı"malara ciddiyetle yakla"ması insa-
nına verdi%i de%erin di%er bir göstergesidir.

!nsan gücü e%itiminden, insanca hizmet verilmesine kadar bütün a"amaları 
içeren bu özveri seferberli%inin yeni Hükümette daha bir meslek bilinciyle yürü-
tülece%i ve pek çok sorunun üstesinden gelinece%i inancındayız. Bu a%ır yükü ve 
büyük sorumlulu%u yürütece%inden ku"kumuz olmayan yöneticilere, yürekten, gö-
nülden ba"arılar diliyoruz.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri, yıllardır konu"ulan, tartı"ılan ve bir türlü 
sonuçlandırılamayan, insan hak ve özgürlüklerinin temeli olan dü"ünce özgürlü-
%ü konusunda en gerçekçi adım Anavatan !ktidarı zamanında atılmı"; 141, 142 ve 
163’üncü maddelerin Türk Ceza Yasasından kaldırılması sa%lanmı"tır. Hükümet 
Programında, gerek dü"ünce özgürlü%ü ve gerekse sosyal adaletin sa%lanması yo-
lundaki beyanlar sevindirici oldu%u kadar, onur vericidir.

Tarihten gelen zenginlikleri, do%anın sayısız güzelliklerini olu"turan çevremi-
zi korumak, kollamak ve tanıtmak en büyük sorumluluklarımızdan birisidir: ama 
çevremizin, geçti%imiz yıllarda çok iyi korundu%unu söylemek mümkün de%ildir. 
Bu de%erlerin, korunarak, gelecek nesillere aktarılması görevimizdir ve ayrıca di%er 
bir gelir kayna%ı olan turizmin temel ö%esi olması açısından da önem ta"ımakta-
dır. Geçti%imiz yıl içerisinde çevremizde meydana gelen olaylardan ötürü turizm 
alanında ya"anan olumsuzlukların, yeni Hükümetin almayı planladı%ı önlemlerle 
ortadan kalkaca%ı, turizmin yeniden hayatiyet kazanaca%ı ve istenilen seviyeye ula-
"arak, gerek ekonomik ve gerekse istihdam açısından büyük bir bo"lu%u dolduraca-
%ı inancındayız.

Di%er yandan, millî kültürümüzün geli"tirilmesi ve yaygınla"tırılması, millî 
ve manevî de%erlerimizin korunması; e%itim, ara"tırma ve okuma merkezleri olan 
kütüphanelerin modernle"tirilmesi, kültürümüzün do%al bir parçası olan eski eser-
lerin korunması ve ya"atılması, tarihimizin aynası olan ar"ivlerimizin hizmete su-
nulmasının Hükümet Programında ayrıntılı olarak yer alması, Hükümetimize olan 
inanç ve güven duygularımızı artırmı" bulunmaktadır.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri, Anavatan !ktidarları, her zaman, eme%e 
saygılı olmu"lardır. Devlete hizmet etmi" ve etmekte olan her kesimdeki emek-
çinin ya"am "artlarının iyile"tirilmesi, iktidarlarımızın insana verdi%i de%eri gös-
termektedir. Hükümetimizin istihdam, i"çi-i"veren ili"kileri, i" güvenli%i, i" barı"ı; 
emekleri ile geçinen i"çi ve memur ile bunların emekli, yetim ve dullarına bakı" 
açısı, yıllardır, bu kesimdeki herkesin günlük ya"amını ve sofrasını etkileyen büyük 
bir sorunun çözümüne ve ko"ullarını iyile"tirme esasına yöneliktir. Bu Hükümet 
Programında ifadesini bulan "ekliyle, ücretlilerin gelece%inin hem kendilerini hem 
toplumu rahatlatıcı nitelikte olması memnuniyet vericidir.

Di%er yandan, tarım ürünlerinin desteklenmesi, Ziraat Bankasının kurulu" 
amacına uygun olarak hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi, çiftçinin ve köylü-
nün ya"amını iyile"tirmeye yönelik olarak tarım reformunun ele alınması, serbest 
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piyasa ekonomisinin rekabete dayalı sistemi içerisinde tüketicinin korunması, ilke 
olarak, yatırımların özel sektörce yapılması savunulmasına kar"ın, az geli"mi" yö-
relerimizde, yatırımların devlet eliyle yapılarak, zamanla özel sektöre devredilme 
dü"üncesi, Hükümetimizin, geri kalmı" yörelere verdi%i önemin ba"ka bir kanıtıdır. 
!ktidarımızın temel amacı, bu ülke sınırları içerisinde ya"ayan herkese ve yer alan 
her kesime e"it düzeyde hizmet vermektir.

Sayın Ba"kan, Sayın milletvekilleri, ülkemizde Anavatan !ktidarları dönemin-
de uygulanmaya ba"lanan serbest piyasa ekonomisinin, bu kısa dönem içerisinde, 
bütün yönleriyle yüzde yüz ba"arılı olmasını beklemek, büyük bir haksızlık olur; 
çünkü, bu sistem, her yenili%in beraberinde getirdi%i sorunlar ve sıkıntıları da bir-
likte getirmi"tir. Bugün, aynı modeli uygulayan ve kesinlikle ba"arıya ula"an ülke-
ler, "imdi bizim ya"adı%ımız sıkıntıları aynen ya"ayarak, zaman içerisinde, inançla 
üstesinden gelmi"lerdir. Ülkemizin de bu sorunların kısa sürede üstesinden gele-
ce%ine inancımız büyüktür; ancak, arzulanan hedefe varabilmenin temel ko"ulu, 
bu konudaki inanç ve sorumlulu%u payla"mak ve sabırlı olabilmektir. Devletlerin 
ya"amında, gerek siyasal ve gerekse ekonomik sistemlerin de%i"tirilmesi ve yeni 
sistemlerin bütün fonksiyonlarıyla çalı"ır hale gelmesi, takdir edersiniz ki, kolay 
bir i" de%ildir. Anavatan !ktidarları, 1983 sonrası, bu cesur kararı vermi"; bütün hü-
kümetler aynı yolda faaliyetlerini sürdürmü", yeni Hükümetimiz de, Programıyla, 
aynı yolda oldu%unu vurgulamı"tır.

Anavatan Partisinin kurucusu ve yepyeni bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu 
büyük ekonomik sistemin e"siz mimarı, Cumhurba"kanımız Sayın Turgut Özal’ın, 
bu büyük eserin temelinde engin emeklerinin, alın terlerinin ve göz nurlarının yat-
tı%ını, millet önünde, tarih önünde ifade etmek isterim. (ANAP sıralarından “Bravo” 
sesleri)

Özgür dünyaya kapılarını yeni açan Do%u Bloku ülkelerinin gündemlerine ilk 
giren konunun serbest piyasa ekonomisinin olması, 1983te Anavatan !ktidarının 
aldı%ı kararların ne kadar isabetli ve günün ekonomik ko"ullarına ne kadar uygun 
oldu%unu göstermektedir.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri, 1960 sonraları ba"layan Türk i"çilerinin 
Avrupa’ya çıkı"ları, ülkemize sadece ekonomik destek vermek noktasından artık 
çıkmı"tır. Bu ülkelerde, sayıları milyonlarla ifade edilen vatanda"larımız vardır. 
Bunların, gerçekten acilen çözülmesi gereken sosyal ve kültürel sorunları da vardır. 
Görüyoruz ki, Sayın Yılmaz Hükümeti, konuya ciddî olarak e%ilmektedir.

Üzerinde durmak istedi%imiz önemli meselelerden birisi de, hepimizin günlük 
ya"amını en ciddî "ekilde etkileyen ve tüm önlemlerin devletçe alınması beklenen 
can güvenli%idir. Yeni Hükümetimizin, genel olarak, anar"i ve terör, özel olarak da 
Do%u ve Güneydo%u Anadolu’daki üzücü olaylar konusunda ciddî önlemler alaca-
%ı inancını ta"ımaktayım. Hükümetlerimiz programlarında yer alan dı" politikada 
Türkiye-Avrupa Toplulu%u ili"kileri, Kıbrıs Türklerinin vazgeçilmez haklarının sa-
vunulması, çevremizle iyi kom"uluk ili"kilerinin sürdürülmesi, kaynayan bir kazan 
olan Ortado%u’da Türkiye’nin tarafsız bir ülke durumunda, sulh ve sükûnun tem-
silcisi olarak kalaca%ının yeni Hükümet Programında da ifade edilmesi, NATO ile 
olan sıcak ili"kilerin sürdürülmesi ve Türk Ulusunun Büyük Önderin vecizesinde 
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ifadesini bulan “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesiyle bütünle"mesi, Anavatan ikti-
darlarının da temel hedeflerinden birisidir.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, programların, ne 
kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, yazılı birer vesika olmaktan ileri gidemeyecek-
lerini söylemek isterim. Asıl olan, programdaki hedeflere ula"tıracak dinamik bir 
kadronun olu"masıdır. !"te, bu kadronun ba"ı, genç ya"ına kar"ın, devlet ve hükü-
met tecrübesi olan, dı" politikada engin yetenek sahibi, aksiyon adamı, yurt içinde 
ve dı"ında gıpta edilecek kadar saygın bir yeri bulunan, cesur, kararlı, inanılır ve 
güvenilir bir devlet adamına, Mesut Yılmaz’ına kavu"tu Türkiye’m.

1983 ruhunu Partimize yeniden kazandıraca%ına inandı%ımız Sayın Yılmaz 
Hükümetine oyumun renginin beyaz olaca%ını ifade eder, Yüce Meclisinizi en derin 
saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından, “Bravo” sesleri, alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederiz Sayın Çalo%lu.
Söz sırası, Sayın Özer Gürbüz’de. Buyurun. (SHP sıralarından alkı!lar)
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri Hükümet 

Programı üzerinde "ahsım adına söz almı" bulunuyorum.
Görü"lerimi açıklamadan önce, bir noktayı Yüce Meclisin bilgilerine sunmayı 

yararlı gördüm: “Bugünkü Hükümet Programı görü"meleri televizyondan tümüyle 
verilecek” diye daha önce açıklamalar yapılmı"tı. Hükümet Programı görü"meleri 
bir küldür ve tümdür. Gruplar adına birer saat, "ahısları adına da yalnız iki mil-
letvekiline yirmi"er dakika söz hakkı verilmi"tir ve bir ba"ka görü"mede "ahıslar 
adına yirmi"er dakikalık söz hakkı yoktur, !çtüzük, hükümet programı görü"me-
sine önem verdi%i için, yirmi"er dakikalık görü"me süresini de "ahısları adına mil-
letvekillerine vermi"tir. Yüce Meclis yalnız gruplardan olu"mamaktadır; milletve-
killeri vardır, ba%ımsız milletvekilleri vardır, grubu olmayan milletvekilleri vardır. 
TRT’nin bu tutumunu kınıyorum. Bu nereden çıktı, bilemiyorum. Parlamentoyu 
ba"ka türlü sevdiremeyiz, ba"ka türlü tanıtamayız. Parlamentodaki çalı"malar 
TRT’den ne kadar çok verilebilirse, kamuoyu tarafından, halk tarafından Parlamen-
to o kadar çok tanınabilir ve daha çok izlenebilir. TRT’nin, bu ki"isel görü"melerin 
naklen verilmemesindeki amacını yakalayamadım. Yanlı" görmü" olmayayım diye 
biraz evvel televizyona baktım, reklamlar ba"lamı"tı. Reklamlar bu görü"melerden 
daha mı önemliydi, onu bilemedim. Sayın Ba"kandan da, bu konularda her zaman-
ki duyarlılı%ım tekrar göstermelerini bekliyorum.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri, Hükümet Programı, alelacele hazırlanmı" 
izlenimini veren, ara seçim ya da erken seçim konularında kararsız, tükenen eko-
nomiye çıkı" yolu gösteremeyen, neyi nasıl yapaca%ını belirtmekten çok, dilek ve 
temenniler biçiminde, geni" vaatlere yer veren; ancak, bu vaatlerin kaynaklarını da 
gösteremeyen bir program niteli%indedir.

Yine, Hükümet Programında, daha önceki Hükümet Programında da oldu%u 
gibi bir unutulma var. Bir önceki Hükümet Programında Kıbrıs konusu unutulmu"-
tu, bu Hükümet Programında da enflasyon konusu unutulmu"; her nasılsa bazı 
unutkanlıklar gelmi". Oysa, bütçelerin esası, ekonomiye, hükümet programlarının 
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esası da bütçe ve dolayısıyla ekonomiye ve enflasyonun olup olmadı%ına dayanır. 
Bir hükümet programı enflasyondan bahsetmiyorsa, enflâsyon konusunda bir dü-
"üncesi, bir iddiası ve bir amacı yoksa, o hükümet programının, di%er ekonomik 
sorunları nasıl çözece%ine ku"kuyla bakılmakta çok haklı olunur. Bu Hükümet 
Programı, gelir dengelerindeki da%ılımı ne ile çözecektir? Demin, Sayın Ba"bakan 
cevap verirken, “enflasyonu pek net ölçülerde konu"mayaca%ız; ancak, ücret da-
%ıtımında enflasyonun altına dü"meyece%iz” gibi bir açıklama ile yetinmek istedi. 
Enflasyonun altına dü"memek ayrı bir olay. $imdi, memurlar için bir ücret dengesi 
yapılacak, bir oranda para verilecek, enflasyonun altına dü"memeye çalı"ılacak. O 
yarın enflasyonun altına dü"ecek ve önümüzdeki yıla kadar bütün memurlar enf-
lasyonun altında mücadele edecek. Verilen para ertesi gün elinden alınacak. Oysa, 
Sayın Ba"bakan “ANAP Hükümetlerinin devamıyız” demi"lerdi. ANAP hükümet-
leri, ba"larda ba"ka "eyler söylüyordu; “enflasyon canavardır” diyordu “çok önem-
lidir” diyordu, “ortadire%in dü"manıdır” diyordu, “enflasyonu çözemezseniz, bu 
konuda iddialı olamazsanız, hiçbir konuyu çözemezsiniz; iddia ederseniz sahtekâr 
olursunuz” diyordu. Konu bu kadar ciddiye alınıyordu. Devamı olan Hükümetin 
Programına bugün, yeni a"amalarla ba"ka yerlere gelebildik” gibi bir deyim var; 
“devamıyız; ama, yeni geli"melerden yararlanıyoruz...” Yeni geli"melerden yarar-
lanarak enflasyonla ba%da"ma mı sa%ladı yeni Hükümet? Enflasyonla beraber mi 
olabildi? Yoksa, bir Sayın eski devlet bakanı, “enflasyonu yüzde 30’a indiremezsem 
istifa ederim” demi"ti; geçenlerde bir konu"masında da “ülkenin büyük kesimi enf-
lasyona alı"ık, enflasyonu sever” dedi. Acaba, Hükümet de mi aynı görü"te, “büyük 
kesim enflasyonu sever, enflasyona alı"ık” görü"ünde mi? ki, enflasyonu hangi bü-
yük kesim sever? Niye sevsin, nasıl sever bilemiyorum sevece%ini de sanmıyorum.

Enflasyon olayının Hükümetimizde olmadı%ı anla"ılmaktadır. Enflasyonun 
çözümü de yoktur. Ben, programa alelacele yazılmamı" olabilir ya da “yazılı belgeye 
belli oranlar koymayalım” denmi" olabilir; ancak, sözlü açıklamada, konu"mada bir 
"eyler söylenir diye beklemi"tim; ama bir "ey bulamadım.

Ba"bakan, bugün, “orta vadeli sorunlar, uzun vadeli sorunlar” diye bir konuyu 
ortaya attı ve enflasyon orta vadeli sorunların içine girdi. Orta vadeli sorunlar: Enf-
lasyon, dolayısıyla hayat pahalılı%ı, gelir da%ılımındaki dengesizlik, iç ve dı" borçlar, 
i"sizlik.

En önemli konu, ortadirek diye daha önceki ANAP Hükümetlerinin bahsetti%i 
konu, orta vadeli sorun oldu ve hiç önemli de%il, önceleri “çok önemli sorun” dendi, 
uzun vadeli bekledik.

Acaba, uzun vadeli sorun ne idi? Me%er uzun vadeli sorun, köyden "ehre göç 
etmekmi"! $ehirde ne varsa köye gidecek, köyde geçinemeyen, aç kalan köylü de 
geçinmek için "ehre inecek... Bu ANAP Hükümetlerinin sekiz yıllık ba"arısıdır!

Gerçekten, köylerde kimse kalmadı, herkes göçe ba"ladı. Köy, artık, köylünün 
geçimini sa%lamıyor. Köylü "ehre geldi, kapıcılık, odacılık, gibi bir i" bulur muyum 
diye. Bugün, ANAP Hükümeti bununla övünüyor, “ça% de%i"iyor” diyor. Bu, uzun 
vadeli bir sorun. Bunu pek anlayamazsınız, burada yeni sorunlar çıkıyor, bunları 
anlamak lazım. Peki, bu sorunun çözümü ne? $ehre, köyden gelen köylüye ne çö-
züm var Programda; hiçbir çözüm yok. Batı örnek verildi. Sanki Batı’da oldu%u gibi, 
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önce fabrikalar yapılmı", sonra köylü i"e geliyor. De%il öyle; köylü, köyde geçineme-
di, "ehirde sürünmeye geliyor... Uzun vadeli model bunlar. Bunu yakalamı" Sayın 
Ba"bakan.

!"in talihsizli%i, orta vadeli diye söylenen enflasyona hiçbir çözüm yok. !"sizli-
%e hiçbir çözüm yok, gelir dengesinin da%ılımına hiçbir çözüm yok. !ç ve dı" borçlar 
nasıl çözülecek? Bunlara da çözüm yok. Neyse ki, sayın liderler daha öncelerde ko-
nu"mu"lar, bir "eyler söylenmi", o da gazetelere, dergilere geçmi", Sayın Ba"bakan 
bunlarla konu"masını doldurdu. “$öyle de%il miydi, böyle yapmamı"...” E%er lider-
lerin bu tip konu"maları olmasaydı. Sayın Ba"bakan acaba ne diyecekti çok merak 
ediyorum...

Yine bir noktada cevap istedi Sayın Ba"bakan; “muhalefet cevap versin” dedi-
ler. “Muhalefet liderlerinin yaptı%ı gibi yapsaydık Körfez politikasında, "imdi du-
rumumuz ne olurdu?” Ben de bir soru soraca%ım, Sayın Ba"bakan cevap versin...

YA$AR YILMAZ (Ankara) — Sayın Ba"kan, Ba"bakan dinleyemiyor...

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Muhalefet liderleri, tüm Türk kamuoyuyla be-
raber sava"a kar"ı çıkmasalardı da, o zaman bu politikayı yönlendiren Sayın Özal, 
“Irak’a biraz asker göndersek ne olacak; askerimiz biraz e%itim yapar, yeti"ir, geli"ir; 
hem de masada kârımız, payımız artar” diyordu. Ya, muhalefet liderleri kamuoyuy-
la birlikte sava"a kar"ı çıkmasalardı da, o günün yönetimi, Sayın Özal, Irak’a asker 
gönderseydi - tepkiyi gördü, durdu - acaba "imdi halimiz ne olurdu, "imdi ne du-
rumda olurduk? (SHP ve DYP sıralarından alkı!lar) Bunların cevabını vermek, bunu 
da beraber çözmek lazım.

Yine, Sayın Ba"bakan, “Belediyeler çok iyi oldu, 26 Martta iyi ki belediye seçim-
leri yapıldı; e%er, genel seçim yapılsaydı olmayacaktı” dedi. “Belediyeler ba"arısız” 
denmek istendi herhalde. Oysa, bunun nedeni bellidir. Birçok defalar söyledik, hep 
söylüyoruz; bir önceki belediyeler alabildi%ine borçlanmı"tır ve bu borçlanma tüke-
time harcanmı"tır. Nereye harcandı%ı belli de%ildir, elde avuçta bir"ey yoktur. Yeni 
gelen iktidar, yönetim, güya bizim belediyelerin paralarını veriyor gözükmü", di%er 
belediyelerin bütün borçlarını kesmi"tir. Aylarca ve yıllarca eline bir lira geçmeyen 
belediyelerimiz vardır. Buna de%il de, Hükümetçe bu kadar zorlanan belediyeleri-
miz, nasıl bu kadar ba"arılı i"i götürüyor ona "a"mak, belediyelerimizi bu anlamda 
kutlamak lazım.

Yine, Sayın Ba"bakan, “do%al lider” dedi ve yürütmedeki uyumdan bahsetti. 
Daha önce Sayın Akbulut da bundan bahsediyor ve aynen böyle söylüyordu. Biz 
muhalefet olarak, Ne yapıyorsunuz? Niye icrayı payla"ıyorsunuz? Hükümet ayrı-
dır, Cumhurba"kanlı%ı ayrıdır, Cumhurba"kanı tarafsızdır” derken, Sayın Akbulut, 
“biz uyum içinde çalı"ıyoruz, aksini mi istiyorsunuz yoksa?” diyordu. Bugün Sayın 
Yılmaz da ona benzer bir "ey söyledi. Acaba, Ba"bakanlık bırakılınca da aynı "ey 
mi söylenecek onu merak eltim. (SHP ve DYP sıralarından alkı!lar) Çünkü, ANAP’ta 
de%i"ik bir hava var. ANAP’ta gerçekten do%rular söyleniyor yer yer, buna tanık olu-
yoruz; ancak, ne zaman bakanlık elden gidiyor, ne zaman bir imkân elden gidiyor, 
o zaman do%rular söylenmeye ba"lanıyor. O güne kadar do%rular yok, ondan sonra 
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do%rular söyleniyor; bizimle beraber aynı "eyleri söylemeye ba"lıyorlar. Bu nedenle, 
sonralarda Sayın Yılmaz ne diyecek onu merak ediyorum.

EROL A%AG"L (Kırklareli) — O, “iktidar sorumlulu%u bizde” dedi, iktidarın 
kimde oldu%unu söylemedi.

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; Hükümet 
Programında, can ve mal güvenli%i için neler yapılacak, ne gibi tedbirler alınacak, 
bunlar için çok ciddî çözümler yok. Elbette ki, anar"inin önlenmesinde, terörün ön-
lenmesinde hep birlikteyiz. Terörün, anar"inin politikası olmaz; terör, anar"i dev-
lete kar"ıdır; ancak, hükümet programlarında ciddî önlemler, ciddî tedbirler alınır; 
e%er, bunlar yoksa, anar"i ortada kalır, can ve mal güvenli%i ortada kalır. Bu tip bir 
endi"eye dü"tüm.

Yine, merak ediyorum, geçen Hükümet zamanında birçok olaylar oluyordu - 
Allah bir daha göstermesin - Sayın Bakanın buraya çıkıp söyledi%i tek "ey, “kanı 
yerde kalmayacaktır” idi. Bütün olayların pe"inden aynı söz: “Kanı yerde kalmaya-
caktır.” Kamuoyu artık sıkılmı"tı neredeyse. Hükümet Programında yine ciddî bir 
"ey göremedim. Korkuyorum, yine aynı söz söylenmekle mi yetinilecektir?

Hükümet Programında “orta vadeli” denip geçi"tirilen enflasyon, gelir da%ılı-
mındaki dengesizlik, geni" halk kitlelerinin Hükümetten ve bundan sonra gelecek 
hükümetlerden bekledi%i çözümler...

Oysa, memurlarımız Hükümetten çok ciddî çözümler bekliyorlar. Memurları-
mız çok güç durumdadır. Sayın Pakdemirli de kitabında, “memurları ezdik” diyor. 
Gerçekten, memurlar ezildi, çok güç durumdalar. Memurlar, ciddî çözümler bekli-
yorlar. “Enflasyonun önüne geçti, geçmedi” gibi beyanları de%il, hayata uyabilecek, 
normal gıdasını alabilecek, insanca ya"ayabilecek "artları bekliyorlar.

Bugün, iki çocuklu, 15’inci derecenin birinci kademesindeki bir memurun eline 
488.200 lira geçiyor. Ev kiralarının en dü"ü%ü 500 bin liranın üzerinde, 500 bin 
liranın altında ev bulmak mümkün de%il. Gecekondu semtlerindeki kiralar bile 500 
bin liraya çıktı. Gıda harcaması, gıda tüketimi en iyimser ölçülerde 700-800 bin 
liranın üstüne çıktı. Bugün, asgarî ücret dahi 1,5 milyon lira olarak tahmin edil-
mekte olup, memurlarımız hala bu paralarla geçinme gayreti içindeler, büyük borç 
ve sıkıntı içindeler. Onurlarını korumak için bankalardan ve sandıklardan borç ala-
bilir miyiz diye u%ra"maktalar. Memurun sorununa ciddî biçimde sahip çıkmak ve 
maa"larında gerçekten ihtiyacı kar"ılayacak bir artırım yapmak lazımdır.

Sayın Ba"kan, “Meclisi iki ay içinde toplantıya ça%ırabiliriz, ya da yeni bir ara"-
tırmadan sonra daha erken bir tarihte de toplantıya ça%ırabiliriz” diye seçim konu-
sunu yine geçi"tirdi. Memurlar bir anlamda “acaba seçim olursa maa" artı"ı fazla 
olabilir mi?” diye bekliyordu. Seçim yoksa, maa"larda yine ne kadar artı" yapabi-
lirsek yapalım ve memurlarımızın yüzünü mutlaka biraz güldürelim; zira çok güç 
durumdalar.

MUSTAFA H"KMET ÇELEB" (Gaziantep) — Yani, seçim yapmayalım mı?

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — O konuya da gelece%im.
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Memurlarımız konusunda beni en çok üzen ve sizlerin de hafızalarınızdan 
çıkmamı" olan bir olayı anlatmak istiyorum: Hatırlarsınız, bir tarihte memurlara 
yüzde 15’lik bir zam verilmi"ti ve memurlar, Dünya Tarım Te"kilatı FAO’nun Türki-
ye Temsilcili%inin önüne bir dilekçe bırakmı"lardı. Memurların amaçları, haklarını 
aramak, dertlerini söylemek ve bir "eyler yapabilmekti. Bildi%iniz gibi, memurların 
örgütlenme ve sendika kurma hakları yoktur; henüz, daha bu hakları kendilerine 
vermedik. Memurların bu eylemi kar"ısında, Hükümetin ya da yetkililerin yaptı%ı, 
gece yarısı, memurları evlerinden alıp karakola götürmek oldu. Ben, gazetede bu 
haberi okudu%umda, bir hukukçu, bir aydın ve bir milletvekili olarak son derece 
rahatsız olmu"tum.

!"kencenin ba"ka anlamı yoktur. Suç i"leyip i"lemedi%i belli olmayan birisini, 
illa i"kence yapmak için karakola ça%ırıp dövmek gerekmez.

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Ba"kan, Bakanlar Kurulu sıraları önünde 
toplanarak Sayın Ba"bakanın, sayın konu"macıyı dinlemesine engel olan ANAP’lı 
milletvekillerini lütfen ikaz ediniz.

ABDÜLKAD"R ATE$ (Gaziantep) — Sayın Ba"bakanın “diyalog ve saygı” de-
di%i bu olsa gerek.

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Ba"kan, kime konu"tu%umu gerçekten 
bilemiyorum.

BA$KAN — Sayın arkada"lar, lütfen yerlerinize oturunuz. Lütfen devam ede-
lim Sayın Gürbüz.

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Suç i"leyip i"lemedi%i belli olmayan, ikametgâh 
sahibi bir memuru, evinden gece yarısı -gündüz de alabilirsiniz - çocuklarının ya-
nından koparıp, karakola götürüp, nezarete atıyorsanız, bir insana bundan daha 
çok i"kence yapılamaz. Bu tip uygulamaların gerçekten önlenmesi lazım. Sayın ba-
kanların, bu tip uygulamaların yapılmaması için, ilgilileri ciddî biçimde ikaz etme-
leri lazım. Bu tip yanlı" uygulamalar yapıldı%ında, vatanda"ların bakanlıklara ba"-
vurabilmeleri için, tüm kamuoyuna açık güvenceler vermek lazım; ba"ka türlü bu 
uygulamaların önünü kesemeyiz. Yoksa, “i"kence vardır, i"kence yoktur” demekle 
bu sorunun içinden çıkamayız. Konu, olayların üstüne gidebilmektir. Memurların 
ba"ına gelen bu olayı, gerçekten, hâlâ da unutamadım. Memurların ve çocuklarının 
o gece çektikleri sıkıntıyı, bugün dahi duymaktayım ve hep duymalıyız; bu olayları 
ba"ka türlü önleyemeyiz.

Memurların yine bir sorunu var. Hükümetin yer yer dile getirdi%i erken emek-
lilik... Yani, devlet hizmetinde 20 yılını dolduran bayanları ve 25 yılını dolduran 
erkekleri bir defaya mahsus ya da sürekli olarak emekli edebilme konusudur. Bu 
konu, daha önce Hükümetçe de dile getirildi, komisyonlarda da konu"uldu; ancak, 
son zamanlarda, Hükümetten bu konuda bir ses gelmedi. Belki sonradan unutulur 
veya ileride faydası olur diye, yeni bir seçim yatırımı olarak mı bekletilmektedir bi-
lemiyorum; ama, bizim programımızda da var ve erken emeklili%in çıkarılmasının 
yararlı olaca%ı dü"üncesindeyiz. Bu uygulama hem yeni bir istihdama yol açabile-
cektir hem de memurlarımızın ço%u 20 yıl çalı"aca%ım diye i"e girmi" oldukların-
dan, emekli memurlara yeni bir çalı"ma ve yeni hayat imkânı verebilecektir.
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Sayın Millî E%itim Bakanımız - sanıyorum buradaydı - Millî E%itimdeki son ta-
yinlerle ilgili olarak, bütün Türkiye’den yaygın "ikâyetler gelmektedir. Sayın Bakan, 
bütün iyi niyetli açıklamalarınıza ra%men, il ve ilçe millî e%itim müdürlerinin büyük 
ço%unlu%u parti kanalıyla göreve geldikleri ve partiye yararlı olup görevde kalabilme 
inancında oldukları için, illerde yapılan tayinlerde ciddî boyutlarda ku"kular vardır.

Sinop’tan yeni bir "ikâyet aldım; 200’ün üzerinde yeni atama yapıldı. Atama-
ların nedenleri, sizin de tahmin edece%iniz gibi -Sayın Ba"kan, kusura bakmayın, 
bunu kar"ılıklı görü"me sanmayın - ö%retmen fazlalı%ı ya da ö%retmen eksikli%in-
den geliyor gerekçe olarak. Ancak, öylesine uygulamalar var ki, yirmi yıllık ö%ret-
men en uzak köye gidiyor, yeni gelen ö%retmen yerinde kalıyor. Keyfi uygulamalar 
var; bu uygulamaların üzerine gitmenizi, varsa yanlı"lıkları düzeltmenizi, bütün 
sıkıntı çeken ö%retmenler ve aileleri adına sizden bekliyorum Sayın Bakan.

!"çilerimiz de aynı sıkıntı içindeler; aynı, memurların çektikleri sıkıntılar gibi 
sıkıntı içindedirler. Bugünlerde, Asgarî Ücret Tespit Komisyonu çalı"malarına de-
vam ediyor. Halen uygulanan asgarî ücret 414 bin liradır ve brüt rakamdır. 414 bin 
liralık asgarî ücretten, hâlâ vergi almaya devam ediyoruz. En az ücret diye bunu 
saptıyoruz; neyle geçinir, ne yapar, ne kadarla geçinir diye bir rakam buluyoruz ve 
eh az ücret budur diyoruz; ondan tekrar, Gelir Vergisi alıyoruz, sanki bir "ey kazan-
mı" gibi. Net olarak asgarî ücret halen 261.954 lira olarak ödeniyor. $imdi bununla 
ilgili çalı"malar yapılıyor. Asgarî ücretin, günün seviyesine biraz daha uyar biçimde 
saptanmasını beklemekteyiz.

!"çilerimizin ücret kadar da önemli bir sorunu, i" güvenli%idir. Son ANAP Hü-
kümetleri zamanındaki uygulamalarda, yasaların da getirdi%i bo"luklarla i"çilerin 
hiçbir i" güvenli%i kalmamı"tır. !"çiler, i"verenin istedi%i anda kapının önüne bıra-
kılabilmektedirler. Oysa, i" güvenli%i i"çinin en do%al hakkıdır. Çalı"tı%ı yerde gü-
vende olabilmek - herkesin oldu%u gibi - i"çinin de hakkıdır. Belli yasal düzenleme-
ler gerekebilir; ancak, i"çilerin i" güvenli%ini mutlaka sa%lamalıyız.

Emekliler de aynı sıkıntılar içindeler. Yıllarını devlete, i"ine, fabrikasına ve-
rerek, en güzel ça%larını çalı"arak geçirip sosyal güvenlik hakkı alan emeklilerin, 
biraz olsun günün imkânları ölçüsünde ya"ayabilmek, haklarıdır. Ancak, bugünkü 
ko"ullarla, emekliler, öncelerde çekti%i sıkıntının daha beteri bir sıkıntının içine 
itilmektedir. Emeklilerin durumları da mutlaka iyile"tirilmelidir. Bu alman yetkiyle 
getirilmesi dü"ünülen tedbirler çerçevesinde bunların da üzerinde durulmalıdır.

Orman köylüsünün sorunlarına demin de%inildi; ancak, ben, orman köylüsü-
nün bir ba"ka sorununa de%inmek istiyorum: Orman köy kooperatiflerinin, Orman 
Genel Müdürlü%ünden, Bakanlıktan alacakları var. !"çilik yaptı bunlar; odun kesti, 
odun ta"ıdı, bizzat orman i"çili%i yaptılar. Bu paraları aylardır bekletiliyor. Sinop’un 
ilçeleriyle beraber, yalnız Sinop’ta biriken para 1 milyar liraya yakla"tı. Köylünün, 
di"iyle tırna%ıyla, gece gündüz çalı"masıyla biriktirdi%i paradır bu ve arkada ba"ka 
parası da yok. Türkiye’deki toplam rakamın -rakamı tam ö%renemedim - 100 milyar 
liraya yakla"tı%ı söyleniyor. Bu paralar da, orman köylülerine, daha fazla bekletil-
meden ödenmelidir.
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Tütüncülü%ümüz çok kötü bir durumdadır. 1986 yılından beri uygulanmaya 
ba"lanan yabancı tütün ve sigara ithali uygulaması, önceleri kaçak sigara kullanı-
mıyla meydana gelen alı"kanlı%ı daha da artırmı", yabancı sigara kullanımı son 5 
yılda 17 bin tona kadar çıkmı"tır. Yabancı sigara alı"kanlı%ı yerli sigarayı neredeyse 
ikinci plana itmi", yabancı sigara kullanımını daha da cazip hale getirmi"tir. Yer-
li tütüncülerimiz ba"ka tarım alanlarına kaymak zorunda bırakılmı"tır. Bildi%iniz 
gibi, tütünün ekildi%i yerde ba"ka tarım da yapılmaz. Birçok tütün ekicisi de uzun 
vadeli sorun yaratmak üzere, vilayetlere do%ru göç etmeye ba"lamı"lardır. Bizim 
tütün çevremizdeki tütüncünün yapaca%ı ba"ka bir i" kalmamı"tır.

BA$KAN — Sayın Gürbüz, vaktiniz doldu efendim, lütfen toparlayın.

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Ba"kan, toparlıyorum.

Ba%-Kur’luya de%inmek istiyorum biraz da. Ba%-Kur’lunun sorunu da - arka-
da"larımız da dile getirdiler - gerçekten yürekler acısıdır. Ortalama aylıkları 150 
bin liradır. Ba%-Kurluya 10.675 lira da, ayrıca, sosyal yardım olarak verilmektedir. 
Ba%-Kur’luya verilen sosyal yardım ve 150 bin lira maa"; Ba%-Kur’lu bununla ge-
çinebilmek durumunda. Ba%-Kur’luların durumuna da gerçekçi, uygulanabilir bir 
çözüm bulunması lazımdır ve de çok geç kalınmadan lazımdır.

Sayın Ba"kan, daha fazla uzatmayayım.

BA$KAN — Lütfen ba%layalım.

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Hükümetin, Programında da belirtildi%i gibi, 
verece%i, yapaca%ı bir "ey yoktur; esasen, ANAP !ktidarının yapaca%ı bir "ey kalma-
mı"tır. Hele, ortadirek denilen i"çi, memur, dar gelirliyi ANAP !ktidarı tamamen 
bıraktıysa, dar gelirli de ANAP !ktidarını çoktan bıraktı. Ortadirek de ANAP !ktida-
rını çoktan bıraktı.

Arkasında halk gücü, halk dayana%ı, halk deste%i, halk heyecanı olmayan ikti-
darların ba"arı "ansı yoktur. ANAP !ktidarı da halk deste%ini hızla yitirmi"tir, hızla 
kaybetmi"tir. Bu nedenle, alternatifimiz yoktur diye merak edilmesin. Her türlü 
sorunun alternatifi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti programında vardır; hiç merak 
etmeyin. Sayın Ba"bakan demin bazı bölümleri okudu; ancak, daha, okuyamadı%ı 
bölümler de var. Hepsi programımızda vardır.

Biz, bu gemiyi kaldırmaya, ANAP !ktidarının verdi%i zorlukları toparlamaya ve 
düzenlemeye hazırız. Buna göre her türlü hazırlıklarımızı yaptık, iktidara hazırız. 
Gerçekten halka dayanan, gerçekten sosyal demokrasiyi bütün kurum ve kuralla-
rıyla kuracak olan ve demin de bahsetti%im gibi insan haklarına dayalı sıkıntıları, 
artık, hiçbir zaman kamuoyu gündemine getirmeyecek olan sosyal demokrat ikti-
darımıza hazırız. Bu konuda hiç kimsenin endi"esi olmasın.

Sayın Ba"bakan, demin, “denmedi” demi"ti. Erken seçim olayına biz hazırız. 
Erken seçime ne zaman gidilebiliyorsa gidilmelidir. E%er, Sayın, Ba"bakanın anlat-
tı%ı gibi, her "ey çok güzel, çok ba"arılı ve sayın grup sözcüsünün de anlattı%ı gibi 
her yer onarıldı, bir "eyler yapıldıysa, ara seçim yapın. Ara seçimi neden yapmıyor-
sunuz? Anayasaya göre, yapmak zorundasınız. Anayasa “ara seçim yapılır” diyor. 
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Gelin ara seçim yapın, hem kendinizi denemi" olursunuz hem de gücünüzü göster-
mi" olursunuz.

BA$KAN — Toparlayalım lütfen...
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Ama, de%ilse, mutlaka bir erken seçim yapın.
BA$KAN — Te"ekkür ederiz Sayın Gürbüz.
Sayın Tanır, zabıtlar geldi. Konu"mayı gerçekten takip etmi"tim... Okuyaca%ım 

"imdi. Son kısmı, muhalefet partisine, gruba atıf gibi görünmekteyse de, esas ge-
rekçe, oturumda Sayın Ba"bakanın konu"ması esnasında davranı" gösteren millet-
vekilleriyle alakalıdır. $imdi okuyaca%ım...

Ben, bu konuda, gerçekten sizlerin de yardımını istedim. Ben de bu oturumu 
idare etmekte çok güçlükle kar"ıla"tım. !fade tarzına tamamen onlara aittir. Oku-
yorum: “Konu"mamın ba"ından beri beni konu"turmamak için, ellerinden gelen 
her türlü çabayı harcayan Do%ru Yol Partisi milletvekilleri olmak üzere hepinize 
soruyorum: De%erli milletvekilleri, bu nasıl bir demokrasi anlayı"ıdır? Bu nasıl de-
mokrasi havarili%idir?” “$u oturumda yaptıklarıyla da demokrasiye saygılı olmadık-
larını millete açıkça gösterdiler. Sayın milletvekilleri, böyle bir muhalefete, hırçın, 
kavgacı, çirkin, demagojik bir muhalefete, milletimiz razı de%ildir. Ne Anavatan 
Partisine...” (DYP sıralarından gürültüler)

AHMET NE"D"M (Sakarya) — Daha ne diyecek?
BA$KAN — “...ne de kendi partilerine gönül veren seçmenler böyle bir mu-

halefet anlayı"ına rıza göstermezler” derken, benim anlayı"ım, sureti katiyede bir 
Do%ru Yol Partisi, bir Sosyaldemokrat Halkçı, Parti kastedilmemi"tir; burada, bu 
davranı"ları konu"ma esnasında gösteren milletvekilleri kastedilmi"tir. (ANAP sı-
ralarından “Bravo Ba!kan” sesleri, alkı!lar; SHP ve DYP sıralarından “Olur mu?” sesleri)

Ben de aynı sıkıntıları çektim "u oturumu idare ederken. Bazı arkada"lar için 
sizden yardım istedim. Bu bakımdan, bu manada anlıyorum. Muhalefete herhangi 
bir sata"ma olmadı%ı kanaatindeyim; ısrarlıysanız oya koymak istiyorum. (DYP sı-
ralarından gürültüler)

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Ba"kan, oya konmayacak kadar, açık. Bize 
zabıt gelmeden evvel, sadece, ben, “çirkin muhalefet” cümlesi için söz istemi"tim; 
burada, “hırçın, kavgacı, demagojik muhalefet” diyor. Bu oturumda uyarma, Meclis 
salonundan 1-2 oturum çıkarma gibi cezayı gerektirir herhangi bir olay oldu mu 
bu Mecliste? Siz, içtüzü%ün verdi%i bu hakkı kullanma gere%ini duydunuz mu? Her 
Mecliste oldu%u gibi, konu"malar böyle geçti. Sayın Ba"bakan - Sayın Özer Gürbüz 
bu Meclisin dikkatle dinledi%i bir ki"idir - Özer Gürbüz kürsüde konu"urken, ken-
disi oradan hiç dinlemediler; hatta, bakanlar da dinlemediler. Onunla, buradan laf 
atmanın ne farkı vardır? (DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Lütfen... Lütfen...
Sata"ma olup olmadı%ı konusunu oylarınıza sunuyorum: Sata"ma oldu%unu 

kabul edenler...
AHMET NE"D"M (Sakarya) — Yazıklar olsun... Size yakı"madı.
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BA$KAN — Sata"ma oldu%unu kabul etmeyenler...
Sata"ma olmadı%ı kabul edilmi"tir. (ANAP sıralarından alkı!lar)
VEFA TANIR (Konya) — Peki öyleyse, bu cümleleri oldu%u gibi iade ediyo-

rum; madem öyle görüyorsunuz...
BA$KAN — Bakanlar Kurulu programı üzerindeki görü"meler tamamlanmı"-

tır.
Güvenoylamasının, Anayasanın 110 ve !çtüzü%ün 105’inci maddeleri gere%in-

ce, görü"melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerekmektedir. 
Buna göre, güvenoylaması, 5 Temmuz 1991 Cuma günü yapılacaktır.

Ba"bakan Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında güve-
noylaması yapmak için, 5 Temmuz 1991 Cuma günü saat 15.00’te toplanmak üze-
re, birle"imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 20.22
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 18 Cilt 61 Birle!im 131 (Ola#anüstü)

Sayfa 682-687
05.07.1991 Cuma

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: #smet Kaya Erdem

KÂT!P ÜYELER: Mustafa Ertu"rul Ünlü (Bursa)
Mustafa Sarıgül (#stanbul)

Açılma Saati: 15.00

BA$KAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 131’inci 
Birle"imini açıyorum.

Güvenoylaması

BA$KAN — Gündemimize göre Ba"bakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından ku-
rulan Bakanlar Kurulu hakkında, Anayasanın 110 ve !çtüzü%ün 105’inci maddeleri 
gere%ince güvenoylaması yapılacaktır.

Güvenoylamasının açık oy "eklinde yapılması !çtüzü%ün 105’inci maddesi ge-
re%idir. !çtüzü%ün 115’inci maddesine göre de açık oylama "ekline Genel Kurul ka-
rar verecektir.

Sayın milletvekilleri, güvenoylamasının, adı okunan sayın milletvekilinin aya-
%a kalkarak, yüksek sesle, “kabul”, “ret” veya “çekinser” "eklinde oyunu belirtmesi 
suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmi"tir.

(Oylamaya ba"lanıldı)
BA$KAN — Güvenoylamasına katılmayan sayın üye var mı efendim? Yok. Oy-

lama i"lemi bitmi"tir. (Oyların ayırımı yapıldı)
BA$KAN — Sayın milletvekilleri, güvenoylamasının sonucunu arz ediyorum: 

Oylamaya 418 sayın milletvekili katılmı", 265 kabul, 153 ret oyu kullanılmı"tır. 
(ANAP sıralarından alkı!lar)

Bu sonuca göre, Ba"bakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar 
Kuruluna Meclisimizce güvenoyu verilmi"tir. Kendilerini kutlar, milletimiz ve 
memleketimiz için hayırlı ve ba"arılı olmalarım dilerim. (ANAP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar)

Ba#bakan A. Mesut Yılmaz’ın, yeni kurulan Bakanlar Kurulunun güveno-
yu alması dolayısıyla yaptı$ı te#ekkür konu#ması

BA$KAN — Te"ekkür için, Sayın Ba"bakana söz veriyorum.
Buyurun Sayın Ba"bakan. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar)
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BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Ba"kan, de%erli milletvekil-
leri; Hükümetime az önce izhar etti%iniz güven için en kalbi te"ekkürlerimi sunu-
yorum. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Yüce Meclisin gösterdi%i güvenle üstlendi%imiz sorumlulu%un idrakindeyiz. 
Gösterilen güvene layık olmak ba"lıca kaygımız olacaktır.

De%erli milletvekilleri, dünyamız, ba" döndürücü bir de%i"im sürecini ya"a-
maktadır. Bunun, beraberinde getirdi%i belirsizlikler ve istikrarsızlıklar vardır; ama 
umutlar da vardır. Türkiye’miz de, insanlı%ın bu tarihî dönemecinden, tabiatıyla, 
etkilenmektedir.

Ayrıca, hem kökleri eskiye dayanan hem de sekiz yıldan beri ya"amakta oldu-
%umuz yapısal de%i"imin getirdi%i ciddî meselelerimiz vardır. Üstesinden geline-
meyecek meselelerimiz yoktur; fakat, çetin meselelerimiz vardır. Yani, görevimizin 
kolay olmadı%ım biliyoruz.

Elimizde sihirli reçeteler olmadı%ım hep söyledim. Gerçekler de, "artlar da, ta-
biatım ve siyaset anlayı"ım da, buradan sizlere pembe tablolar vaat etmeme engel-
dir.

AL" ESER (Samsun) — Özal kızar...
BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, huzurlarınızda, bütün 

vatanda"larımıza, var gücümüzle çalı"aca%ımızı vaat ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkı!lar) !darei maslahatçı olmayaca%ımızı ifade ediyorum. Meselelerin üzerine cid-
diyetle, cesaretle ve kararlıkla gidece%imizi ifade ediyorum.

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Kaç sene süre istiyorsun Sayın Ba"ba-
kan?

BA$BAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Tasarruflarımızda adil ve 
dürüst olaca%ımızı ifade ediyorum. (ANAP sıralarından alkı!lar,’’Bravo” sesleri)

Evet, biz Anavatan Partisinin iktidarıyız; ama, Türkiye Cumhuriyetinin Hükü-
metiyiz. Bunun "uuru içinde hareket edece%imize emin olmanızı istiyorum.

De%erli arkada"larım, biz, büyük bir milletin evlatları, köklü bir devletin 
hizmetkârlarıyız. Bu çatı altında ve bütün yurt sathında ortak oldu%umuz Türkiye 
sevgisi, ça%da"la"ma azmi ve temel hasletimiz olan zor günlerde dayanı"ma duygu-
su, milletçe yolumuzu aydınlatacak ve bugün oylarınızla ba"lattı%ınız yeni dönem-
de Hükümetime güç verecektir.

Allah yardımcımız olsun. (ANAP sıralarından ayakta alkı!lar)
BA$KAN — Te"ekkür ederiz Sayın Ba"bakan.
Sayın milletvekilleri, ola%anüstü toplantıyı gerektiren konunun görü"ülmesiy-

le, di%er i"lemleri, tamamlanmı"tır.
Gündemdeki konuları sırasıyla görü"mek için, Genel Kurulun 6.6.1991 tarihli 

127’nci Birle"iminde alman karar ve Anayasa gere%ince, 1 Eylül 1991 Pazar günü 
saat 15.00’te toplanmak üzere, birle"imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.48
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Ba!bakan A. Mesut Yılmaz Tarafından Kurulan Bakanlar Kurulu Hakkın-
da Güvenoylamasında Kullanılan Oyların Sonucu

(Kabul edilmi!tir)
Program: 30.06.1991
Güvenoylaması: 05.07.1991
Üye Sayısı 450
Oy Verenler 418
Kabul Edenler 265
Reddedenler 153
Çekimserler —
Geçersiz Oylar —
Oya Katılmayanlar 21
Açık Üyelikler s 11

(Kabul Edenler)
ADANA
Ahmet Akgün Albayrak, Ledin Barlas, Mehmet Ali Bilici, Cüneyt Canver, 
Yılmaz Hocao%lu, Ersin Koçak, !brahim Öztürk, Mehmet Perçin
ADIYAMAN
Mehmet Deliceo%lu, Abdurrahman Karaman
AFYON
Metin Balıbey, Mustafa Kızılo%lu, Hamdi Özsoy, Nihat Türker
A%RI
Hasan Fecri Alpaslan, Cezmi Erat, Ya"ar Eryılmaz, Mehmet Ya"ar
AMASYA
!smet Özarslan, Hasan Adnan Tutkun
ANKARA
Muzaffer Atılgan, Onural $eref Bozkurt, Kâmil Tu%rul Co"kuno%lu, Mehmet 
Çevik, Rifat Diker, Hüseyin Barlas Do%u, Tevfik Ertürk, Göksel Kalaycıo%lu, 
Hazım Kutay, Alpaslan Pehlivanlı, Mehmet Sezai Pekuslu, Mehmet Sa%dıç, 
Halil $ıvgın, Mustafa Rü"tü Ta"ar, Ercan Vuralhan, Zeki Yavuztürk
ANTALYA
Hasan Çakır, Abdullah Cengiz Da%yar, Cengiz Tuncer
ARTV"N
Bahattin Çalo%lu
AYDIN
Cengiz Altınkaya, Mustafa Bozkurt, Ömer Okan Ça%lar, Mehmet Yüzügüler
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BALIKES"R
Ali Sami Akka", Kudret Bölüko%lu, !smail Dayı, Fenni !slimyeli, Necat 
Tunçsiper

B"LEC"K
Mehmet Seven

B"NGÖL
!lhami Binici, Mehmet Ali Do%u"lu

B"TL"S
Kâmran !nan, Muhyettin Mutlu, Faik Tarımcıo%lu

BOLU
Nevzat Durukan, Seçkin Fırat, Ahmet $amil Kazoko%lu, Kâzım Oksay

BURDUR
Fethi Çelikba", Sait Ekinci, !brahim Özel

BURSA
!lhan A"kın, Mehmet Gedik, Hüsamettin Örüç, Fahir Sabuni", !smet Tavgaç, 
Mustafa Ertu%rul Ünlü

ÇANAKKALE
Mustafa Cumhur Ersümer, !lker Genlik, Mümin Kahraman, Ayhan Uysal

ÇANKIRI
Ali Çiftçi, Ali Necmettin, $eyho%lu, !lker Tuncay

ÇORUM
Ünal Akkaya, Nevzat Aksu, Mustafa Namlı

DEN"ZL"
Muzaffer Ana, !smail $engün

D"YARBAKIR
Nurettin Dilek

ED"RNE
$ener !"leten, !smail Ü%dül

ELÂZI%
Hüseyin Cahit Aral, Nizamettin Özdo%an

ERZ"NCAN
Metin Yaman

ERZURUM
Sabahattin Aras, Togay Gemalmaz, Mehmet Kahraman, Nihat Kitapçı, Rıza 
$im"ek, Mustafa Rıfkı Yaylalı

ESK"$EH"R
Mustafa Balcılar, !smet Oktay, Erol Zeytino%lu
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GAZ"ANTEP
Mehmet Akdemir, Mustafa Hikmet Çelebi, Ahmet Günebakan, Hasan 
Tanrıöver, Ünal Ya"ar
G"RESUN
Burhan Kara, Mehmet Ali Karadeniz, Yavuz Köymen
GÜMÜ$HANE
Ülkü Gökalp Güney, Muhittin Karaman, Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂR"
Naim Geylani
HATAY
Mehmet Vehbi Dinçerler, Mehmet Pürdelo%lu
"ÇEL
Hikmet Biçentürk, Ali Bozer, Ali Er, Ali Rıza Yılmaz, Rü"tü Kâzım Yücelen
"STANBUL
Behiç Sadi Abbaso%lu, Bülent Akarcalı, Cevdet Akçalı, Avni Akyol, Abdülbaki 
Albayrak, Ya"ar Albayrak, !mren Aykut, Mehmet Necat Eldem, Hayrettin 
Elmas, Halil Orhan Ergüder, !smail Safa Giray, Temel Gündo%du, Talat !çöz, 
Ömer Ferruh !lter, Adnan Kahveci, Altan Kavak, Mehmet Cavit Kavak, Recep 
Ercüment Konukman, Leyla Yeniay Köseo%lu, !brahim Özdemir, Mustafa 
Hilmi Özen, Güne" Taner, Ali Tanrıyar, Sudi Türel, Re"it Ülker, Adnan Yıldız
"ZM"R
I"ın Çelebi, H. Hüsnü Do%an, Burhan Cahit Gündüz, Kemal Karhan, I"ılay 
Saygın, Ramiz Sevinç
KAHRAMANMARA$
Mehmet Onur, Ülkü Söylemezo%lu, Ali Topçuo%lu
KARS
!lhan Aküzüm, Sabri Aras, Yasin Bozkurt, Kerem Güne"
KASTAMONU
Sadettin A%acık, Murat Ba"esgio%lu, Hüseyin Sabri Keskin
KAYSER"
M. !rfan Ba"yazıcıo%lu, Recep Orhan Ergun, Nuh Mehmet Ka"ıkçı, Seyit Halil 
Özsoy, Mustafa $ahin, Abdulmecit Ya%an, Mehmet Yazar
KIRKLAREL"
Cemal Özbilen
KIR$EH"R
Kâzım Ça%layan, $evki Gö%üsger, Gökhan Mara"
KOCAEL"
Abdulhalim Aras, Bülent Atasayan
KONYA
Abdurrahman Bozkır, Kadir Demir, Mustafa Dinek, Ziya Ercan, Haydar 
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Koyuncu, Adil Küçük, Ali Talip Özdemir, Ali Pınarba"ı, Saffet Sert, Mehmet 
$im"ek, Abdullah Tenekeci

KÜTAHYA
Mustafa U%ur Ener, Mehmet Rauf Ertekin, Mustafa Kalemli

MALATYA
Mehmet Bülent Çaparo%lu, Metin Emiro%lu, Yusuf Bozkurt Özal, Talat 
Zengin

MAN"SA
Ekrem Pakdemirli, Gürbüz $akranlı, Münir F. Yazıcı, Mehmet Yeni"ehirlio%lu

MARD"N
Be"ir Çelebio%lu, Abdülvahap Dizdaro%lu, Nurettin Yılmaz

MU%LA
Ahmet Altınta", Süleyman $ükrü Zeybek

MU$
Alaattin Fırat, Mehdin I"ık, Erkan Kemalo%lu, Mehmet Emin Seydagil

NEV$EH"R
Ali Babao%lu

N"%DE
Ra"it Daldal, Haydar Özalp, Birsel Sönmez

ORDU
Bahri Kibar, Ertu%rul Özdemir, Nabi Poyraz, Yılmaz Sanio%lu, !hsan Nuri 
Topkaya, Gürbüz Yılmaz, $ükrü Yürür

R"ZE
Mustafa Naziko%lu, Mustafa Parlak, $adan Tuzcu, Ahmet Mesut Yılmaz

SAKARYA
Kalan Koçak, Mümtaz Özkök, Ayhan Reyhan Sakallıo%lu, Ersin Tarano%lu

SAMSUN
Mehmet Akarca, Kemal Akkaya, Hüseyin Özalp

S""RT
!dris Arıkan, Kemal Birlik, Zeki Çeliker, Kudbettin Hamidi

S"NOP
Hilmi Biçer

S"VAS
Yılmaz Altu%, Ömer Günbulut, Mahmut Karabulut, Kaya Opan, $akir $eker, 
Mehmet Mükerrem Ta"çıo%lu

$ANLIURFA
Necati Akıncı, Murat Batur, Mustafa Demir, Osman Do%an, Eyüp Cenap 
Gülpınar, Bahri Karakeçili, Aziz Bülent öncel
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TEK"RDA%
Ali Rıfkı Atasever, Ahmet Karaevli

TOKAT
Talat Sargın, Mehmet Zeki Uzun, Erkan Yüksel

TRABZON
Avni Akkan, Eyüp A"ık, !brahim Çebi, Necmettin Karaduman, Hayrettin 
Kurbetli, Fahrettin Kurt

U$AK
Ahmet Avcı, Mümtaz Güler, Mehmet Topaç

VAN
Hüseyin Aydın Arvasi, !hsan Bedirhano%lu, Re"it Çelik, Muslin Görenta", 
Salahattin Mumcuo%lu

YOZGAT
Cemil Çiçek, Seyit Ahmet Dalkıran, Lütfullah Kayalar, Mahmut Orhon

ZONGULDAK
Pertev A"çıo%lu, Ömer Faruk Macun

(Reddedenler)
ADANA
Mehmet Can, M. Haluk Da%lı, Abdullah Sedat Do%an, Selahattin Kılıç, Orhan 
$enda%

AFYON
Baki Durmaz, Abdullah Ulutürk

AMASYA
Mehmet Tahir Köse, Kâzım Ulusoy

ANKARA
Erol A%agil, Kâmil Ate"o%ulları, Be"er Baydar, Ömer Çiftçi, E"ref Erdem, 
Tevfik Koçak, Arif Sa%, !brahim Tez, Rıza Yılmaz, Ya"ar Yılmaz

ANTALYA
Adil Aydın, Deniz Baykal, !brahim Demir, Hasan Namal

ARTV"N
Ayhan Arifa%ao%lu, Hasan Ekinci

AYDIN
Hilmi Ziya Postacı, Nabi Sabuncu

BALIKES"R
Mustafa Çorapçıo%lu, !. Önder Kırlı

B"LEC"K
Tayfur Ün
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B"NGÖL
Haydar Baylaz

BURSA
Abdulkadir Cenkçiler, Cavit Ça%lar, Beytullah Mehmet Gazio%lu, Fehmi I"ıklar

ÇORUM
Rıza Ilıman, Cemal $ahin

DEN"ZL"
Esat Yıldırım, Ava Adnan Keskin, Hüdai Oral

D"YARBAKIR
Fuat Atalay, Ferit Bora, Hikmet Çetin, Mehmet Kahraman, Salih Sümer

ED"RNE
Mehmet Fuat Erçetin, Erdal Kalkan

ELÂZI%
Ahmet Küçükel, Ali Rıza Septio%lu, Mehmet Tahir $a"maz

ERZ"NCAN
Mustafa Kul

ERZURUM
!smail Köse

ESK"$EH"R
M. Cevdet Selvi, Zeki Ünal

GAZ"ANTEP
Abdulkadir Ate", Hasan Celâl Güzel, Mustafa Yılmaz

G"RESUN
Mustafa Çakır, Rü"tü Kurt

HAKKÂR"
Cumhur Keskin

HATAY
Mehmet Dönen, Mustafa Kemal Duduo%lu, Turhan Hirfano%lu, Öner Miski, 
Ali Uyar

"SPARTA
Süleyman Demirel, Abdullah Aykon, Do%an Ertekin Durutürk, !brahim 
Gürdal

"ÇEL
Etem Cankurtaran, Ekin Dikmen, Durmu" Fikri Sa%lar, M. !stemihan Talay

"STANBUL
!smail Cem, Yüksel Çengel, Ali Haydar Erdo%an, M. Ali Eren, Hasan Fehmi 
Güne", Aytekin Kotil, Mehmet Mo%ultay, Hüsnü Okçuo%lu, !smail Hakkı 
Önal, Mustafa Sarıgül, Yusuf Kenan Sönmez, Mustafa Timisi, Ali Topuz
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"ZM"R
Veli Aksoy, Türkân Akyol, K. Kemal Anadol, M. Turan Bayazıt, Halil 
Çulhao%lu, Ahmet Ersin, Akın Gönen, Erol Güngör, Erdal !nönü, Birgen Kele", 
Neccar Türkcan

KAHRAMANMARA$
Atilla !mamo%lu, Ali $ahin, Ahmet’uncu

KARS
Mahmut Alınak, Vedat Altun

KASTAMONU
Nurhan Tekinel

KAYSER"
Ahmet Servet Hacıpa"ao%lu

KIRKLAREL"
Gürcan Ersin

!rfan Gürpınar

KOCAEL"
Erol Köse, Onur Kumbaracıba"ı, Alaettin Kurt, A. Rıza Sirmen, Ömer 
Türkçakal

KONYA
Ömer $eker, Vefa Tanır

KÜTAHYA
H. Cavit Erdemir, Mehmet Korkmaz

MALATYA
!brahim Aksoy

MAN"SA
Ümit Canuyar, Sümer Oral, Önol $akar, M. Erdo%an Yetenç, Hasan Zengin

MARD"N
Süleyman Çelebi, Mehmet Adnan Ekmen

MU%LA
Tufan Do%u, Musa Gökbel, Latif Sakıcı

NEV$EH"R
Esat Kıratlıo%lu, Cemal Seymen

N"%DE
Do%an Baran, Mahmut öztürk

SAKARYA
Mehmet Gölhan, Ahmet Neidim

SAMSUN
!lyas Akta", Cemal Alı"an, !rfan Demiralp, Ali Eser, Nafiz Kurt
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S"NOP
Özer Gürbüz, Ya"ar Topçu

S"VAS
Ekrem Kangal

TEK"RDA%
Güne" Gürseler, Enis Tütüncü

TOKAT
Kâzım Özey, Kenan Süzer

TRABZON
Mehmet Çakıro%lu

TUNCEL"
Kamer Genç, Orhan Veli Yıldırım

ZONGULDAK
$inasi Altıner, Veysel Atasoy, Ömer Barutçu, Güne" Müftüo%lu, Mustafa 
Tınaz Titiz, Köksal Toptan

(Oya Katılmayanlar)
ADANA
Mahmut Keçeli

BALIKES"R
Ahmet Edip U%ur

BOLU
Turgut Ya"ar Gülez

BURSA
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin (!z.)

DEN"ZL"
Ayçan Çakıro%ulları

D"YARBAKIR
Abdulkadir Aksu

ERZ"NCAN
Yıldırım Akbulut

"STANBUL
Bedrettin Do%ancan Akyürek, Abdullah Ba"türk (!.), Orhan Demirta", Nuri 
Gökalp, Namık Kemal Zeybek

"ZM"R
!smet Kaya Erdem (Ba"kan), Fuat Kılcı

KAHRAMANMARA$
Adil Erdem Bayazıt
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KONYA
Mehmet Keçeciler
MALATYA
Galip Demirel
MARD"N
Ahmet Türk
TOKAT
Metin Gürdere
YOZGAT
Ali $akir Ergin
ZONGULDAK
Tevfik Ertüzün

(Açık Üyelikler)
Adıyaman: 2
Antalya 1
Aydın 1
Çorum 1
Diyarbakır: 1
Hatay 2
!stanbul: 1
Samsun 1
Siirt 1
Toplam 11



VII. Demirel Hükümeti
20. 11. 1991-25. 06. 1993
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Bakanlar Kurulu

Ba!bakan
Süleyman DEM!REL (Isparta, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı ve Ba!bakan Yardımcısı
Erdal !NÖNÜ (!zmir, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Cavit ÇA#LAR (Bursa, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Tansu Ç!LLER (!stanbul, DYP) 20.11.1991-09.06.1993
Devlet Bakanı
Ertu%rul Ekrem CEYHUN (Balıkesir, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
!brahim TEZ (Ankara, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Akın GÖNEN (Manisa, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Güler !LER! (Tokat, SHP) 20.11.1991-22.02.1992
Türkan AKYOL (TBMM dı"ından, SHP) 04.03.1992-25.06.1993
Devlet Bakanı
Gökberk ERGENEKON (Antalya, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Orhan Sefa K!LERC!O#LU (Adana, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Mehmet KAHRAMAN (Diyarbakır, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Ömer BARUTÇU (Zonguldak, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Mehmet Ali YILMAZ (Trabzon, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Erman $AH!N (Mu%la, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
$erif ERCAN (Edirne, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Mehmet BATALLI (Gaziantep, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Adalet Bakanı
Mehmet Seyfi OKTAY (Ankara, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Milli Savunma Bakanı
Nevzat AYAZ (Çankırı, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
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"çi!leri Bakanı
!smet SEZG!N (Aydın, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Dı!i!leri Bakanı
Hikmet ÇET!N (Gaziantep, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Maliye ve Gümrük Bakanı
Sümer ORAL (Manisa, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Milli E#itim Bakanı
Köksal TOPTAN (Bartın, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Bayındırlık ve "skân Bakanı
Onur KUMBARACIBA$I (Hatay, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Sa#lık Bakanı
Yıldırım AKTUNA (!stanbul, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Ula!tırma Bakanı
Ya"ar TOPÇU (Sinop, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Tarım ve Köyi!leri Bakanı
Necmettin CEVHER! ($anlıurfa, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet MO#ULTAY (!stanbul, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Mehmet Tahir KÖSE (Amasya, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet Ersin FARALYALI (!zmir, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Kültür Bakanı
Durmu" Fikri SA#LAR (!çel, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Turizm Bakanı
Abdülkadir ATE$ (Gaziantep, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Orman Bakanı
Vefa TANIR (Konya, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Çevre Bakanı
Bedrettin Do%ancan AKYÜREK (!stanbul, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
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Koalisyon Protokolü

(DYP - SHP)
G"R"$
20 Ekim 1991 Millet Meclisi Genel seçimlerinin kesin sonuçları ilan edilmi" ve 

bu seçimlerle olu"an Parlamentonun yapısı netle"mi"tir.
20 Ekim 1991Genel seçimleri, DYP’yi birinci parti olarak çıkarmı", fakat hiçbir 

siyasi gruba tek ba"ına hükümet kurma olana%ı vermemi"tir.
Sayın Cumhurba"kanı, demokratik mekanizmanın gere%i olarak, seçimler so-

nucunda en çok milletvekili kazanan parti lideri sıfatıyla DYP Genel Ba"kanı Sayın 
Demirel’i hükümet kurmakla görevlendirmi"tir.

DYP ve SHP arasında bir koalisyon hükümeti kurulmasına, ilgili tarafların yet-
kili kurullarınca karar verilmi"tir.

DYP ve SHP arasında olu"an bu koalisyon hükümeti, DYP’nin %27,2 ve 
SHP’nin %20,8 oy tabanıyla toplam %48 oranında millet iradesi deste%ine sahip 
bir hükümettir. Böyle bir halk deste%ine sahip bulunan koalisyon Türkiye’de son 
11 yılın en geni" tabanlı hükümeti olarak yüce Türk Milletinin huzuruna çıkmakta-
dır. Bu geni"likte oy deste%ini temsil eden ve halkımızın özlemlerini yansıtan böyle 
bir hükümetin, sürekli olması ve ülkemizin sorunlarını çözmesi için her türlü çaba 
gösterilecektir.

Türkiye’de yeni bir ümitle, yeni bir hükümeti görev ba"ına getirmek üzeredir.
Hükümetin önünde bulunan “sorunlar tablosu” çözümü bulunan, ama zorlu%u 

tartı"ılmaz olumsuzluklarla doludur.
Her gün ülkenin pek çok yerinde etkisini gösteren anar"i ve terör can almaya 

devam etmekte, güvenlik güçleri mensupları ve masum vatanda"larımız "ehit edil-
mekte, büyük illerimizde soygunlar birbirini izlemekte, faili meçhul cinayetlerin 
sayısı artmaktadır.

Türkiye, Birle"mi" Milletler ölçütlerine göre insan hakları ve demokrasi de%er-
lendirilmesinde 66’ıncı sıraya dü"mü"tür. Ekonomik bakımdan ise; 24 OECD ülkesi 
içinde en pahalı ve en fakir, i"sizi en çok, en az elektrik, en az demir-çelik kullanan, 
ki"i ba"ına en az otomobili, en az telefonu bulunan bir ülke durumundadır.

1991 yılında büyüme hızı sadece %2,2 olabilen ülkemizde ya"am on yılda 70 
defa pahalılanmı", dünyada gelir da%ılımı en bozuk ilk 10 ülke arasına girmi", nü-
fusunun %50’si sosyal güvenlikten yoksun, dünyanın en borçlu ülkeleri arasında 
yer almı"tır.

Yatırım ve sanayile"mesi hemen hemen durmu", i"siz sayısı artmı", pahalılı-
%ı önleyememi", 40 ilinin dı"a göç verdi%i Türkiye, yolsuzluk iddialarının doru%a 
çıktı%ı, bu bozuk sosyal yapısı ile halkın gelecek ümitlerinin giderek karamsarlı%a 
dönü"tü%ü bir noktadadır.

Ekonomik ve toplumsal alanda ya"anan olumsuzlukların yanı sıra, Türkiye, 
kamu yönetimi açısından da son yıllarda a%ır bir tahribata maruz kalmı"tır.
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Devlet yöneticili%inin ve Cumhuriyet geleneklerinin sorumlulu%uyla ba%da"-
mayan bir yönetimin elinde ülkemizin kurumsal yapısı görülmedik bir yozla"maya 
ve çürümeye itilmi"tir.

Bu ortamdan vatanda"larımız önemli ölçüde etkilenmi"; birey olarak kendine 
güvenen ve toplumsal dayanı"manın erdemine inanan yurtta"lar yerine, kendini 
kurtarma amacına yönelik örgütsüz ve ürkek bir insan tipi yaratılmaya çalı"ılmı"tır.

Bu nedenle yeni Hükümet, ekonomik ve siyasal ya"amı sa%lıklı bir düzeye ula"-
tırmakla sınırlı kalmayacak, Türkiye‘nin devlet ve toplum yapısını yeniden onar-
mak göreviyle kar"ı kar"ıya bulunacaktır.

DYP ve SHP, kuracakları ortak hükümetin a"a%ıdaki hedefler ve görü"ler etra-
fında ülkeyi yönetmesi konusunda anla"maya varmı"lardır;

TEMEL "LKELER
- Özgürlükçü, katılımcı ve her anlamda tam demokratik rejim, Türk Milletinin 

vazgeçilmez, feda edilemez, ödün verilemez ya"am tarzıdır.
- Bu ba%lamda, millet iradesinin mutlak üstünlü%ü ve egemenli%in, kayıtsız 

"artsız Türk Milletine ait oldu%u ilkesi, ülkemiz için, her "eyin hareket noktasıdır.
- Türkiye, devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür; ülkemizin bölün-

mez bütünlü%ü tartı"ılamaz. Türkiye’nin üniter devlet niteli%i, toplumsal yapımız-
dan kaynaklanan tarihsel ve geleneksel bir beraberlik ve birlik fikrini yansıtmakta-
dır. Bu birlik ve beraberlik, ortak bir “siyasi kültürün” sonucudur. Bu beraberlik ve 
birli%in zedelenmesinin, kesinlikle kimseye yararı yoktur.

Bu nedenle, Türkiye Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü%ünü her 
"artta sonuna kadar savunmaya ve kesinlikle korumaya kararlıyız.

- Ülkemizin, günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik ko"ullarını dikkate alan, si-
vil toplumun geli"mesini amaçlayan katılımcı ve tam demokratik bir Anayasa’ya ih-
tiyacı oldu%u kesindir. Zira, Türk toplumu, kendisine kabul ettirilmi" ve bu nedenle 
de, 9 yıl gibi kısa bir süre içinde ya"lanmı" ve ülke gereksinimlerinin tamamen geri-
sinde kalmı" bir Anayasa ile yönetilmeye devam edilemez.

Türkiye’nin ihtiyacı olan Anayasa, hukukun üstünlü%ünü vazgeçilmez ilke sa-
yan, tam demokratik ve ço%ulcu sistemi öngören, ça%da" bir Anayasa olacaktır.

Ki"i ve kurumların, hak ve özgürlükleri, bu Anayasa’da ça%ımızın en geli"mi" 
anlayı"ında sergilenecektir.

Böyle bir Anayasa’nın siyasi partiler ba"ta olmak üzere, ülkedeki ilgili kuru-
lu"ların ve halkımızın uzla"ması sonucu olu"masını önermekteyiz. Zira, "una ke-
sinlikle inanıyoruz ki, katılımcı demokrasilerde “genel mutabakat”, anayasaların 
kalıcılı%ına hizmet edecektir.

- Paris $artı ve bunu inceleyen bütün belgelerde yer alan insan haklarına ili"kin 
temel ilkeler, devletimizin ve toplumumuzun tüm katmanları için vazgeçilmez ön 
"artlar ve ya"amsal verilerdir. Bu veriler, Türk demokrasisinin, ayrılmaz tamamla-
yıcılarıdır. Hükümet bu ilkeleri hukuk sistemi içine almaya ve gerçeklik kazandır-
maya kararlıdır.
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Türkiye’de insan hakları uygulamaları, ülkemizin, uluslararası taahhütleri, si-
yasal rejimi ve batı ile bütünle"me yolundaki iradesiyle uyumlu hale getirilecektir.

Bu protokolle kurulacak hükümet, “12 Eylül hukuku kalıntıları” olarak nitelen-
dirilebilecek, yasal düzenlemeleri, uygulamaları ve kısıtlamaları hızla yürürlükten 
kaldırarak, her alanda, tam demokratik bir siyasal ortamı yaratmak gereklili%ine 
kesinlikle uyacaktır.

Ayrıca, 12 Eylül 1980’de olu"an Milli Güvenlik Konseyi ile bu dönemin di%er 
yönetim yetkililerini her türlü “cezai, mali veya hukuki sorumlulu%un” dı"ında tu-
tan Anayasanın geçici 15’inci maddesi objektif ve evrensel hukuka aykırıdır. Bu ne-
denle, bu hükmü yürürlükten kaldırmak için TBMM’de, gerekli ço%unlu%u, bulma 
çalı"maları sürdürülecektir.

Siyasal ya"amın temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yeniden kurumla"ması 
sa%lanacaktır. Yargı kanun olmadan kapatılan siyasi parti ve kurulu"ların u%radı%ı 
haksızlıkların giderilmesi, yasakların kalkması ve hakların iadesi yoluna gidilecek-
tir.

- Ülkemizde, çok seslilikle birlikte; uzla"ma, barı" ve yapıcı müzakere ve tartı"-
malar ortamının olu"turulması ve ho"görünün toplumumuza ve siyasi yönetimlere 
ilke olarak hâkim olmasının yararı açıktır. Ancak bu sayededir ki, ho"görünün, barı-
"ın sosyal ve ekonomik huzurun hâkim oldu%u bir toplumsal dayanı"ma Türkiye’si-
ni meydana getirmek mümkün olacaktır. Koalisyon Hükümeti, ho"görü ve sosyal 
barı"ı, toplumun bütün katmanlarına yayacak ortamı yaratmaya kararlıdır.

Geli"en dünya ile bütünle"me ve evrensel de%erleri savunma, Türkiye’nin ken-
di gelenekleri ile de ba%da"tırarak sürdürece%i bir geli"me sürecidir. Türkiye, geli"-
mek yoluna devam ederken, bu süreçten ayrılmayı asla dü"ünemez.

!nanç, dü"ünce, anlatım özgürlükleri ça%da" bir toplumun temelidir, kısıtlana-
maz. Laik ve Atatürk ilkelerine ba%lı Türkiye, aynı zamanda din ve inanç özgürlü-
%ünü toplumsal ya"amın vazgeçilmez bir ilkesi sayar.

Hükümet, ça%da" akım ve geli"melere paralel bir basın özgürlü%ü anlayı"ını 
kesinlikle olu"turmak ve uygulamaya koymak kararındadır.

EKONOM"DE TEMEL YAKLA$IM
- Halkımızın, enflasyon ve geçim sıkıntısından kesinlikle ve en kısa süre içinde 

kurtarılması, ülkenin en ya"amsal sorunudur. Bu konuda, ekonominin finans bili-
minin ve güncel tekniklerin gerektirdi%i bütün araçlar aynı anda yürürlü%e kona-
cak ve halkımızın, geçim sıkıntısından kurtarılması için bütün olanaklar harekete 
geçirilecektir.

Hükümet, halkımızı ekonomik rahatlı%a kavu"turmak için, ekonominin i"lerli-
%ine istikrar ve tutarlılık geli"tirmeye kararlıdır. Bu alanda alınacak tüm önlemler, 
objektif etkin ve tutarlı olacak ve vatanda"larımızın ekonomik ve sosyal korunması 
esas amacı olu"turacaktır.

- Denk bütçe kuralı, hükümetimizin temel amacıdır. Bunun için, ülkenin tüm 
mali ve ekonomik olanakları en iyi "ekilde kullanılacak ve maliye ve ekonominin en 
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ileri tekniklerine ba"vurularak, devletin bütün hesaplarının, bir çatı altında top-
lanması sa%lanacaktır. Böylece devletin son derece da%ıtılmı" ve çok önemli kısmı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetimi dı"ına çıkarılmı" gelir ve gider dengeleri 
toparlanacaktır.

Bu uygulamanın sonucu olarak, birkaç fon hariç, di%er fonlar, devlet bütçesi 
çatısı altına sokulacaktır.

Kamu harcamaları, ciddi bir denetim ve disiplin altına alınacak, israf dönemine 
son verilecektir.

Vergi reformu ile birlikte çok etkin bir vergi denetim mekanizması kurulacak 
ve vergi kaçırma eylemlerine son vermek için çaba gösterilecektir.

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasına yönelik düzenlemeler 
yapılacaktır.

- Dı"a açık pazar ekonomisini, tüm ko"ulları ve unsurlarıyla olu"turmak ve uy-
gulamaya geçirmek, ekonomik ve sosyal kalkınmamız için sorunlu bulunmaktadır. 
Türkiye, ancak, serbest piyasa ekonomisi kurallarının sosyal devlet ve dengeli kal-
kınma anlayı"ının ciddi ve tutarlı uygulamalarıyla geli"mi"li%e eri"ebilecektir.

- Refahı tabana yaymak ve gelir da%ılımındaki çarpıklıkları eritmek için gerekli 
bütün önlemlerin alınması, ülkenin önemli ve acil gereksinimidir. Vergi reformu 
dahil, bu konuya ili"kin tüm önlemler paketi yürürlü%e mutlaka konacak ve top-
lumsal adaleti sa%layıcı uygulamalarla, halkımızın, ekonomik ve sosyal huzura ka-
vu"ması sa%lanacaktır.

TARIM
- Tarım sektörü, çiftçi ve köylünün kalkındırılması hükümetimizin yönlendire-

ce%i temel destek politikalarımızın en önemlilerinden birini olu"turmaktadır.
Bu nedenle, bu kesimin ko"ullarının iyile"tirilmesi ve ülke kalkınmasının, köy 

ve köylüden ba"latılarak gerçekle"tirilmesi için, gereken önlemler alınacaktır. Bu 
ba%lamda, bir “Kırsal Sanayi” olu"turulması, üretimi arttırmak ve köylü ve çiftçimi-
zi i"sizlikten kurtararak daha dinamik bir üretici haline getirmek için, ele alınacak 
ilk önlem olarak dü"ünülecektir.

Tarım sektöründe verimlili%in arttırılması için mali, teknolojik ve çiftçi e%iti-
mine yönelik tüm önlemleri almak kararındayız.

Tarım ürünlerinden kesilen stopaj vergisi kaldırılacak; tarım girdilerinden kat-
ma de%er vergisi alınmayacaktır.

Küçük çiftçi borçları, faiz ve cezaları ile birlikte konsolide edilecek ve makul bir 
bölümü bir defaya mahsus olmak üzere affedilecektir.

ORMAN
Orman köylülerini ekonomik suç i"ler durumda bırakan "artlar ve yasalar ye-

niden gözden geçirilecektir. Orman köylüsünün istihdam sorunu önemle ele alına-
caktır.

Orman gelirlerinin bir bölümü, orman köylüsüne tahsis edilecektir.
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MADENC"L"K
Madencilik sektöründe en önemli husus, madenlerin verimli etken ve rezerv-

leri koruyan bir biçimde çıkarılmasıdır.

Dü"ük tenörlü madenlerimizin üretme-arıtma-zenginle"tirme i"lemleriyle il-
gili yatırımlar desteklenecektir.

Özellikle üstün teknolojili yatırımların sektöre çekilebilmesi amacıyla yabancı 
sermaye te"vik edilecektir.

SOSYAL DEVLET
- Türkiye, sosyal devleti gerçekle"tirmek zorundadır. Hükümet bu do%rultu-

da mutlaka tüm kurumsal ve di%er önlemleri alacaktır.

- Sendikal hakların ülkemizde, ILO standartlarına uygun çerçevede kurum-
salla"ması sa%lanacaktır. !"çi i"veren ili"kilerinin Türkiye’de sosyal güvenceleri ge-
li"tirici ve sosyal barı"ı güçlendirici yönde olması sa%lanacaktır.

- Sosyal güvenlik a%ı, bütün vatanda"ları kapsayacak "ekilde hızla geni"leti-
lecektir.

- Kadınlarımızın 20, erkeklerimizin 25 hizmet yılını tamamlamaları halinde; 
ya" haddine bakılmaksızın, isteyenlerin emeklilikleri sa%lanacaktır.

- Memur ve emekli hukuku yeniden gözden geçirilecek, çalı"anlarla onların 
emeklileri arasındaki farkın fazla açılması önlenecektir.

- Asgari ücret, a"amalı biçimde, vergi dı"ı bırakılacaktır.

- Süper emeklilerin durumları düzeltilecektir.

- Ba%-Kur’un mali yapısı yeniden düzenlenecek ve Ba%-Kur üyelerinin zarar 
görmeleri, kesinlikle önlenecektir.

- Küçük esnaf ve sanatkârlarımızı sosyal güvenli%e kavu"turan Ba%-Kur 
Kanunu’nun uygulamada aksayan yönleri düzeltilecektir.

SSK’nın ve Ba%-Kur’un sa%lık hizmetleri geli"tirilip, iyile"tirilecektir.

- !"sizli%in önlenmesi, köylü, çiftçi, i"çi, memur, emekli, dul ve yetim ve her 
kesimdeki vatanda"ımızın bir ya"am rahatına kavu"turulması Türkiye’nin temel 
sorunudur. Bugün, ülkenin getirildi%i noktada, bu kesimlerin sıkıntılarından kur-
tarılması, yönetimimizin, vazgeçilmez ve hiçbir suretle ertelenemez görevidir.

- !"sizlik sigortası sistemi tesis edilecek ve a"amalı olarak uygulamasına geçi-
lecektir.

- Kamu görevlilerine sendikal hak ve özgürlüklerini tanıyacak gerekli yasal 
düzenlemeler yapılacak; bunu Anayasal güvencelerine kavu"turmak yönünde ge-
rekli giri"imler ba"latılacaktır.

- Ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yeri bulunan ve ulusu-
muzun temel yapısını te"kil eden esnaf ve sanatkârlarımızın güçlenmesine özel bir 
önem verilecektir.
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SA%LIK POL"T"KASI
Ülkenin sa%lık sorunlarının boyutu ve özelliklerinin bilinci içinde, süreklilik 

gösterecek “Ulusal bir sa%lık politikası” yerle"tirilecektir.

Tek tek bireylerin ve toplumun bütününün sa%lı%ını korumak, ki"i ve ailele-
rin ödeme gücüne ba%lı olmadan hastalıklarını tedavi etmek için sa%lık hizmetleri 
yurt düzeyinde yaygınla"tırılarak yeniden örgütlenecektir. Yerle"me yerlerinin en 
uç biriminden ba"layarak sa%lık evinden özel ihtisas hastaneleri ve tıp fakültelerine 
uzanan bir sevk zinciri içinde sa%lık hizmeti sunulacaktır.

Ayrı ayrı kurumlarda da%ılmı" olan altyapı tesisleri büyük ölçüde birle"tirile-
cektir. Sa%lık hizmeti, Sa%lık ve Sosyal Yardım Bakanlı%ı ve SSK, üniversiteler, Milli 
Savunma Bakanlı%ı ve di%er kamu sa%lık kurumları ile özel hastane ve serbest he-
kimlerden sa%lanacaktır.

Toplumun sa%lı%ını korumak temel ilkedir. Ana-çocuk ve aile sa%lı%ı için ge-
rekli temel e%itim ve a"ılama ve ba%ı"ıklama hizmetleri ailelere sürekli bir biçimde, 
ya"adıkları yörede sunulacaktır.

Aile planlaması hizmetleri koruyucu sa%lık hizmetlerinin en önemlisi görüle-
rek sa%lık örgütü içinde yurt düzeyinde yaygınla"tırılacaktır.

Sa%lık örgütünün altyapısı hekim ve destek sa%lık personelinin eksikleri hızla 
tamamlanacaktır. Sa%lık hizmetlerinin malî kayna%ı devlet bütçesinden ayrılacak, 
gerçekçi bir bütçe payı ile hiç bir sosyal güvencesi olmayan 20 milyon dolayındaki 
vatanda"ların sigortalanmasıyla bunlardan sa%lanacak primlerden olu"acaktır.

Tüm vatanda"lar sigortalanacak ve hepsine tedavi olma imkânını sa%layan ye-
"il kart verilecektir.

ESNAF VE SANATKÂR
Esnaf ve sanatkârların kredi imkânları arttırılacaktır.

Esnaf kefalet kooperatiflerine verilen krediler, ekonomiye daha fazla fayda 
sa%layacak, daha fazla üyenin yararlanmasına imkân verecek "ekilde etkin bir hale 
sokulacaktır.

Esnaf ve sanatkârların çalı"ma "artlarını a%ırla"tıran vergi mevzuatı dikkatle 
gözden geçirilecektir.

Esnaf ve sanatkârların daha kolay ve çabuk kredi kullanabilmesi için; Kefalet 
Kooperatiflerinin, esnaf ve sanatkârlar kredi kooperatiflerine dönü"türülmesi sa%-
lanacaktır. Küçük ve orta ölçekli i"letmelerin geli"mesine destek verilecektir.

TÜKET"C"N"N KORUNMASI
- Serbest piyasa ekonomisi, ekonomik açıdan güçsüz ki"ileri sömürmeye yö-

nelik olarak i"letilemez. Tüketicinin korunması, ça%da" yönetimlerde serbest pazar 
ekonomisinin i"levi içindedir.

- Bu nedenle, tüketiciyi koruma yasaları ça%da" bir yakla"ımla çıkarılacak, 
yürürlü%e konacaktır.
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- Hükümetimiz, tüketiciyi her türlü sömürüye kar"ı korumak için gereken 
önlemleri alacak ve dünyada, tüketici lehine geli"en tüm akımları ve gönüllü örgüt-
lenmeleri yakından izleyecek, bunların, ülkemizde de uygulanmasını özendirecek-
tir.

KONUT
- Ço%alan nüfusa ve ülke gereksinimlerine paralel olarak, vatanda"larımızın 

konut edinebilmeleri için, gereken ucuz kredi mekanizmaları olu"turulacak, önce-
likle hiç evi olmayana kredi verilecek ve vatanda"ı konut sahibi edebilecek bir or-
tam sa%lanacaktır.

Gecekondu sorunu ülkemizin bir gerçe%idir. Bu hedefle gecekondu yerle"me 
bölgelerinin sa%lıklı hayat ko"ullarına hızla kavu"ması ve ça%da" kentle"menin 
önünde bir engel olmaktan çıkarılması için gereken önlemler alınacaktır.

Hem gecekonduların ıslahını sa%lamak ve hem de toplu konutla"mayı destek-
lemek amacıyla dü"ük faizli ve uzun vadeli kredi imkânı yaratılacaktır.

Konut sorununun çözümü bir yandan konut gereksiniminin kar"ılanması öte 
yandan ekonominin canlandırılması açısından önemlidir.

Ucuz kentle"meyi, düzenli, planlı olarak sa%layacak yeni bir anlayı" içinde, ko-
nut ihtiyacını toplumun her kesimi için çözmeye yönelik yo%un bir uygulama ger-
çekle"tirilecektir.

Konut sorunu, kentle"me olgusu ile birlikte ve arsa-altyapı-konut bütünlü%ünü 
gözeten bir yakla"ımla çözülecektir. Konut sorununa bir ya"am çevresi yaratılma-
sı açısından bakıldı%ında, “Toplu Konut” giri"imlerine özellikle önem verilecektir. 
Toplu konut alanlarının, toplu ta"ıma, tüketim, e%itim gibi hizmetlerin kar"ılan-
masını da sa%layacak bir bütünlük içinde bakılacaktır.

Kırsal kesimdeki köylü yurtta"ların konutlarına da kredi olana%ı sa%lanacaktır.

TUR"ZM
Türkiye’de turizm politikasının saptanmasında sürekli olarak döviz kazanma 

amacıyla dı" turizmi geli"tirmeye yönelik bir çaba a%ır basmı"tır. Ülke çalı"anları-
nın dinlenme gereksinimini kar"ılamak bu amaca göre sürekli olarak ikincil düzey-
de kalmı"tır.

Hükümet iç ve dı" turizme dengeli bir yönelimin sa%lanması için, kitle turizmi-
nin geli"tirilmesi ilkesine önem verecektir.

Turizm ve dinlenme tesislerinin yatırım ve i"letilmesinde kamu, özel kesim ve 
yabancı sermayeden yararlanılacaktır.

Ekonomik açıdan uygun büyüklüklerin altında olmamak ko"ulu ile yabancı 
turizm yatırımları, sermaye yapılarına bakılmaksızın özendirilecektir. !"letme a"a-
masında önemli ölçüde döviz girdisi sa%layacak yabancı i"leticilere olanak sa%lana-
caktır.
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Turizmin - alt-yapı dahil - tüm sorunları ele alınacak; turizm desteklenecek ve 
Türkiye’nin yurt dı"ında tanıtılması için etkin ve kapsamlı bir kampanya yürütü-
lecektir.

E%"T"M
Ça%da", laik, etkin ve yaygın bir e%itim sistemi olu"turulacak ve yürürlü%e ko-

nacaktır. Ça%da" ve etkin e%itim, ça%da" toplumun, tartı"ılmaz gereksinimidir.
- Do%umundan ba"layarak her Türk yurtta"ının ö%renim ve e%itimi devletin 

yükümlülü%ünde olacak ve parasız e%itim esas kılınacaktır. Zorunlu e%itim en az 8 
yıl olacaktır.

- Laik, evrensel, cumhuriyetçi, milli kültürü geli"tirici, yaratıcı, özgür dü"ün-
ceye dayalı bir e%itim politikası esastır. Ki"ilik sahibi, nitelikli insan yeti"tirmek 
amaçtır.

- Temel e%itimden yüksek ö%renimin sonuna kadar her kademe kendi için-
de bir bütünlük ta"ıyacaktır. Her kademeyi tamamlayan gencin hayata katılması 
mümkün olacaktır.

- Ortaö%retim sadele"tirilecek; birlik sa%lanacaktır. Kaynakların verimli kul-
lanılmasıyla çok amaçlı lise sistemine mutlaka geçilecektir. Bütün ö%renciler laik 
dünya görü"üne dayalı kültür derslerini mutlaka ortak olarak görecektir.

- Ö%retim programları ve ders kitapları evrensel ölçülere, demokratik özgür-
lükçü anlayı"a uygun olarak yeniden düzenlenecek, gençlerimize ara"tırmacı, yara-
tıcı ve ba%ımsız bir ki"ilik kazandırma amacı ön plana çıkarılacaktır.

- Millî E%itim Bakanlı%ı’nın ve e%itimle ilgili di%er bütün birimlerin, ça%da" e%i-
tim gereklerine göre yeniden yapılanması sa%lanacak ve böylece, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin, gelece%e en iyi "ekilde hazırlanması için gereken ortam olu"turula-
caktır.

Ö%renci yurtları, burslar ve gençli%in di%er bütün sorunları, kurulacak olan 
Gençlik ve Spor Bakanlı%ı içinde en iyi "ekilde çözüme ba%lanacaktır.

- Bu koalisyonla kurulacak hükümet, köklü bir üniversite reformu gerçekle"ti-
recektir. Hükümetimiz, evrensel standartların kabul gördü%ü, ülkemizin dünya ile 
bütünle"mesine katkı getirecek, özgür, özerk, malî olanakları en iyi a"amaya geti-
rilmi" bir üniversite anlayı"ını Türkiye’ye kazandıracaktır.

- Üniversite, tüm görü" ve dü"üncelerin ifadesini buldu%u bir bilim ortamı-
dır. Üniversitenin dü"ünce ve görü"lerini dı"a açıklayabilmesi için, demokratik tüm 
olanaklar sa%lanacaktır.

KÜLTÜR
Türkiye derin bir kültür ve tarih birikimine sahiptir.
Bu alanda yapılacak giri"im ve yatırımların toplumsal geli"me ve kalkınma açı-

sından anlamı büyüktür.
Ulusal kültürümüz içindeki dil-inanç ve köken farklılıkları kültür alanımızın 

zenginli%idir.
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Bu farklılıkların ulusal bütünlük içinde kendini ifade edebilmesi ve geli"tirebil-
mesi demokratik toplum yapısının do%al bir gere%idir.

Olu"acak hükümet, ulusal kültürümüzün hür olarak geli"mesi için yo%un bir 
özendirme çabası gösterirken, evrensel de%erler ve ürünlere ula"mayı da temel bir 
amaç sayacaktır.

Öte yandan, hükümet e%itim ve kültür atılımlarının yanısıra bilim ve teknoloji 
alanında da yaratıcı ara"tırmanın geli"mesine özel bir önem verecektir.

"Ç GÜVENL"K
- Ülkemizin, her yanında terör, mutlaka önlenecek yurtta"ların güvenlik ve 

esenli%i sa%lanacaktır. Siyasî cinayetlerin son bulması ve faillerinin yakalanması 
devletin en önemli görevlerinden biridir.

Güneydo%u Anadolu bölgemizdeki terör, bugün, maalesef, önemli boyutlara 
ula"mı" ve ülkemizin çok önemli bir sorunu haline gelmi"tir. Hükümetimiz, bu te-
rörü, kesinlikle önlemeye kararlıdır. Bunun için de, demokratik rejim içinde kala-
rak; ola%anüstü hal ve bölge valili%i düzenlemesi ve koruculuk sistemi gözden geçi-
rilecek; silahlı kuvvetlerimiz ve di%er güvenlik güçlerimiz arasında, komuta, karar 
ve uygulama birli%i sa%lanacak; suçsuz yöre halkına "efkatle davranılarak, devletle 
halkın güven ba%ı yeniden kurulacaktır. (!ç güvenlikle ilgili ayrıntılı kararlar Ek. 
3’dedir)

DI$ POL"T"KA
Di%er devletlerle, uluslararası dayanı"ma içinde, ülkemizin çıkarlarını ön plan-

da tutan, ki"ilikli, tutarlı ve bilinçli bir dı" politika izlemek ana hedeftir. Türkiye, dı" 
politikada, evrensel de%erleri savunan, barı"çı tutumunu sürdürecek ve dı" ili"kile-
rin kar"ılıklı yarara dayalı oldu%u bilinciyle hareket edilecektir.

Uluslararası toplulu%un saygın bir üyesi olmak ve ça%ımız de%i"imlerinin getir-
di%i geli"meler sonucu do%acak ekonomik yapıla"malarla, yeni kurulacak güvenlik 
sistemlerinde yer almak, Türk dı" politikasının öncelikli hedefleri arasındadır.

Kom"ularımızdaki ve tüm bölgedeki geli"meler, dikkatle izlenecektir.

Kıbrıs sorununun, askıda kalmadan bir an önce çözüme ba%lanması, 
Türkiye’nin, en içten arzusudur. Ancak Kıbrıs sorununun iki toplum arasında-
ki görü"melerle ve adada, iki e"it toplumun varlı%ını kabul eden ve siyasal e"itlik 
çerçevesinde iki topluma e"it haklar ve güvenceler veren bir federatif devlet yapısı 
içinde çözülebilece%ine inanıyoruz. Dı" baskılar kullanılarak ve sorunun kapsamı 
geni"letilerek, Kıbrıs sorununun çözümüne olumlu katkı getirme imkânı yoktur. 
Sorunun çözümünde, hükümet, kar"ılıklı anlayı" yoluyla, üzerine dü"en en olumlu 
katkıyı yapmaya hazırdır.

Kom"umuz Yunanistan’da ya"ayan, Trakya Türklerinin savunulması Türkiye 
için bir hak ve görevdir. Hükümet Ege sorunu dahil, tüm ikili sorunları Yunanistan 
Hükümeti ile samimî bir diyalog içinde çözümlemeye hazırdır.
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Evrensel de%erlere inanan ve bunları savunan ülkemiz, Batı Avrupa ile her ya-
pıdaki yakın ili"kiyi ve i"birli%ini samimiyetle kar"ılar. Türkiye’nin AT üyeli%inin, 
gerçekle"mesi için her türlü çaba gösterilecektir.

Hükümetimiz, ABD ile dostlu%a ve yakın siyasî, ekonomik ve ticarî i"birli%ine 
özel bir önem vermekte ve ABD’yle ülkemizin kar"ılıklı çıkarları çerçevesinde, en iyi 
ili"kileri sürdürmeye kararlı bulunmaktadır.

Sovyetler Birli%i ile her alanda iyi kom"uluk ili"kilerimizi geli"tirmeye devam 
edece%iz.

Üyesi bulundu%umuz !slam Konferansı üyesi ülkeler di%er Müslüman ülkelerle 
olan ili"kilerimizi dikkat ve özenle geli"tirece%iz.

ULUSAL SAVUNMA
Türkiye’nin Milli Birli%i ve toprak bütünlü%ünü en önemli bir de%er sayan an-

layı"la, dı" politika, Millî !stihbarat ve Millî Savunma politikaları birbirini tamam-
layan bir bütün olarak ele alınacaktır.

Ulusal savunma politikalarında hükümet, gerçekçi tehdit senaryolarına göre 
tanımlanmı" Millî Güvenlik politikalarının, millî refahı artırma hedefleri ile geli"-
medi%ine inanır.

Dünyada barı" do%rultusunda atılan adımlar silahlı kuvvetlerimizin sayısını 
azaltmak olana%ını getirirken, savunma gücünü yeni silahlarla artırmayı da gerek-
tiriyor. Bu nedenle amacımız yüksek teknoloji kullanabilecek bir orduya yönelmek, 
bir yandan böyle bir orduyu kurup donatırken, öte yandan bütün gençler için öngö-
rülen askerlik hizmetinin süresini a"amalı olarak kısaltmaktır.

Yeni güvenlik sistemleri olu"umunda ve yeni konumuyla NATO içinde Türkiye, 
öz yararlarını gözetecek ve ili"kileri sürdürecektir.

YEREL YÖNET"MLER
Devletin yeniden yapılanması programı içinde, yerel yönetimler yeniden dü-

zenlenecektir.

Yerel-merkezî idareler ayırımındaki a%ırlık, yerel yönetimlere kaydırılacaktır. !l 
Genel Meclislerinin ve belediye meclislerinin yetkileri artırılacak ve yerel kaynakla-
rın bir bölümünü yerel önceliklere göre kullanmaları sa%lanacaktır.

!stanbul, Ankara ve !zmir gibi büyük metropoller için özel yakla"ımlar ve yü-
rürlükteki projeleri kapsayan uygulamalar gerçekle"tirilecektir.

KALKINMADA ÖNCEL"KL" YÖRELER
Ülkemizdeki, bölgelerarası kalkınmı"lık farklılıkları pek az ülkede görülebile-

cek kadar endi"e verici ve çarpıcıdır.

Bölgelerarasındaki geli"mi"lik farklarını ve dengesizli%i gidermek, bölgelerara-
sı toplumsal ve ekonomik bütünle"meyi sa%lamak ve bunu il ve ilçeler düzeyinde de 
gerçekle"tirmeye çalı"mak öncelikli hedeftir.
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Bu amaçla, gerek ekonomik faaliyetlerin, gerek kamu hizmetlerinin bu hedef 
istikametinde gerekli altyapının hazırlanması ve te"vik mekanizmalarıyla destek-
lenmesi temel politikamız olacaktır.

Bu amaçla:
A) Devlet öncülü%ünde, genel ekonomik politikalar çerçevesinde ba"ta Do%u 

ve Güneydo%u Anadolu olmak üzere ülkemizin geri kalmı" yörelerine “bölge kalkın-
ma projeleri” hazırlanacak ve katılımcı bir yakla"ımla hızla uygulamaya geçilecektir.

B) Bu bölge kalkınma projeleri kapsamında özel sektörün bölgede yatırım 
yapmasını sa%layıcı yeni bir te"vik sistemi geli"tirilecektir.

C) Bu çerçevede, bölgenin sanayile"mesini sa%layacak ve istihdamı hızla artı-
racak kamu ve özel kesim projeleri hızla uygulamaya konulacaktır.

D) Bu projelerle, yeni ekonomik geli"me merkezleri olu"turulacak ve bu eko-
nomik merkezler için gerekli alt yapı hızla tamamlanacaktır.

E) Bölge kaynaklarını de%erlendirecek sanayilerle, bölge tüketimini kar"ıla-
maya yönelik sanayileri kısa vadede öncelik verilecektir. Öte yandan, yerel sanayi-
le"me stratejisi içerisinde, ileri teknolojili sanayilerin de bölgede yer alması amaçla-
nacaktır.

F) Bu yörelerde, esnaf ve sanatkârlara yönelik meslek kredileri ile tarımsal 
amaçlı krediler daha uygun ko"ullarla artırılacaktır.

G) Bölgede sa%lık ve e%itim hizmetleri ile konut ve istihdam imkânlarının yay-
gınla"tırılmasına özel bir önem verilecektir.

H) Ülkemizin en büyük projesi olan GAP’ın bütün üniteleri ile bir an önce ger-
çekle"ip, ulusumuzun mutlulu%una hizmet eder hale gelmesi en önemli i"lerimiz-
den biri olacaktır.

ÇEVRE
Hükümetin çevre alanındaki temel hedefi tarihsel-kültürel-do%al çevrenin ve 

ye"ilin korunmasıdır. Hükümetimiz uluslararası kabul edilebilir düzey olarak sap-
tanan çevresel kaliteleri elde etmek ve kirlenmemi" bölgelerde de bu miktarların 
a"ılmasını önleyici önlemleri ivedilikle ve etkinlikle uygulama alanına koymak 
amacındadır.

Ekonomik kalkınma ve çevre ikilemleri konusunda ekolojik de%erleri gözete-
rek ve koruyarak kalkınmanın olanaklı oldu%una inanan hükümet “sürdürülebilir 
kalkınma” yakla"ımını benimsemektedir.

Bu temel inanı" çerçevesinde gerek ulusal ölçekte ve gerekse yerel yönetimler 
düzeyinde gerçek bir çevre yönetimi modeli uygulanacaktır.

Çevresel yaptırımlar yeniden düzenlenecek, yeni bir kredi, te"vik, harç ve vergi 
anlayı"ıyla “Kirleten öder” ilkesi uygulamaya konulacaktır.

DEVLET PERSONEL REJ"M"
- Hükümet, 1991 Türkiye’sinin devlet personel rejiminin tamamen yozla"tı-

rıldı%ının, içinden çıkılmaz bir hale sokuldu%unun bilincindedir. Bu nedenle hü-
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kümet; memurların hayat standardını düzeltici, dengeli, adil ve memura onurlu 
ya"am olana%ı ve moral ortamı sa%layacak, ça%da" bir devlet personel reformu ger-
çekle"tirecektir.

Kamu çalı"anlarının ekonomik ve sosyal sorunlarını çözecek olan personel re-
formu;

- Personel rejimi,
- Ücret rejimi,
- Sosyal güvenlik rejimi,
- Sosyal yardım düzeni
projelerini ve verimlilik ilkesini kapsayacaktır.
Hükümet, devletin yeti"kin, dürüst, aktif ve objektif kalmı" bürokratik kadro-

larını desteklemeye ve onları maddeten ve manen özendirmeye kararlıdır.
YARGI
Adaletin geciktirilmeden da%ıtılması hükümetimizin, temel hedefleri arasın-

dadır. Hâkimlerimizi, maddi ve hukukî ba%ımsızlı%a ve güvenceye, vatanda"larımı-
zı da, gecikmemi" ve haklı adalete eri"tirmek için gereken tüm önlemleri almaya 
kararlıyız.

DÜRÜST YÖNET"M
Her türlü yolsuzluk, iltimas ve rü"vetle mücadeleye kesinlikle kararlı olan hü-

kümetin, olu"turaca%ı dürüst ve saydam yönetim, ülkemize genel bir güven ortamı 
sa%layacaktır.

Kurulan bu hükümet, yolsuzlukların hesabını sormaya kararlıdır. Demokratik 
sistem çerçevesinde ve normal yargı mekanizmasında, suçluların yargılanması ve 
yolsuzlukların takip edilmesi, halkımıza kar"ı girdi%imiz bir yükümlülüktür.

SONUÇ
Son yıllarda her açıdan a"ındırılmı", kavram ve kurumları birbirine karı"tırıl-

mı" devletimizin restorasyonu önemli ölçüde gerekli hale gelmi"tir. Devletin, günü-
müzün "artlarına ve ça%ın yeni küresel boyutlarına göre yeniden yapılanması gere-
%inin yanında, ara rejimin imtiyaz, imkân ve anlayı"ıyla geçmi" yılların da getirdi%i 
olumsuz alı"kanlıklar ve de%i"ikliklerin de mutlaka gözönünde tutulması lazımdır.

Ancak koalisyon hükümetini meydana getiren partilerimizin kesin inancı odur 
ki, Türkiye’mizin yukarıda sayılan, hatta bazıları yapısal sorun niteli%ini kazanmı" 
olanların da dahil olmak üzere, çözümlenemeyecek meselesi yoktur. Yapılacak i", 
her ülkede de%i"ik tür ve boyutta olması do%al bulunan problemlerin hallinde ül-
kenin, milletin ve devletin bütün kaynaklarını olabildi%ince harekete geçirebilmek-
tedir.

Ülkelerin en büyük ve tükenmez kayna%ı insan varlı%ıdır. !nsan varlı%ının tam 
bir verim ile devletin yapısı ve i"leyi"ine katılımıdır ki, ancak o ülkenin bütün di%er 
kaynaklarını da ortaya çıkarır ve halkın mutlulu%u ile ülkenin kalkınması ve geli"-
mesi yolunda toplumun hizmetine sokar.
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Bunun da tek ve etkin yolu gerçek bir demokrasiyi kurmak, ya"atmak ve i"let-
mektir. Bir devletin en büyük gücü onun ekonomik ve hatta askerî varlı%ının önce 
arkasında halk deste%inin bulunmasıdır.

Devletin kurumlarının da yine halkın deste%ine sahip olu"ları onların ba"arıla-
rının en sa%lam ve kalıcı kayna%ıdır.

Esasen cumhuriyet bir kavramlar, kurumlar ve kurallar sistemidir.
Kavramların sa%lam ve do%ru olması, evrensel gerçeklerle uyum içinde bulun-

ması, kurumların kendi yerlerinde ve kendi i"levlerinde durması, kuralların da ek-
siksiz ve yasaların ve demokratik düzenin çizdi%i çizgide geçerliliklerini yürütmele-
ri, rejimin temel "artı, demokratik cumhuriyetin belirleyici niteli%i ve kalıcılı%ının 
da en sa%lam güvencesidir.

Cumhuriyet, ancak bir hukuk devletinin yapısı ve i"leyi"i ile bu özelli%ini ve bu 
sıfatını ta"ıma imkânına sahip olur.

Kurulacak hükümetin, bugün kar"ı kar"ıya oldu%u sorunların büyük bir kısmı 
ara rejimde demokratik mekanizmaların i"leyemeyi"i, halkın demokratik tepki gü-
cünün körletilerek susturulmasının sonucudur.

Gelir da%ılımı bozuklu%unda dünyanın en ba"ta gelen ülkeleri arasında olu"u-
muz, halkın hakkını arayıp, toplumundan ve devletinden onu hakça sa%layamama-
sının yani demokratik imkânların ve yaptırımların i"lemeyi"inin do%al sonucudur.

!"te bu noktadan hareketle partilerimizin ortak görü"ü ve inancı odur ki, de-
mokrasinin yoklu%undan veya bütünüyle i"leyemeyi"inden kaynaklanan dertlerin 
ve problemlerin tek çözüm yolu yine demokrasinin kendisidir.

Demokrasinin i"leyi"ine engel te"kil eden kurumsal ve kuralsal engeller orta-
dan kaldırılıp halkın büyük gücü devletin içerisinde yerini aldıkça ve aldı%ı oranda 
bütün problemlerin çözüm yolu açılacaktır. En büyük gücümüz ve güvencemiz bu-
dur. Bu güç ve güvenceyle yüce milletimizin dertlerini çözece%imize ve beklentileri-
ne cevap verece%imize içtenlikle inanıyoruz.

Kuvvetler ayırımı ilkesini bütünüyle gerçekle"tirebilmi" bir Türkiye’de halkın 
yenilenmi" gücünü arkasına almı" parlamento, onun çıkaraca%ı ve denetim ve göze-
timi altında tutaca%ı yürütme ve ba%ımsızlı%ı için bütün önlemlerin alınaca%ı yargı 
ile, bunlara, ça%da" demokrasinin bir gere%i olarak eklenen hür ve ba%ımsız bilim 
kurumlarıyla çözümlenemeyecek hiçbir sorun olmaması gerekti%ine inanıyoruz.

Yalnız milletin hizmeti için kurulmu" bulundu%umuz inancı ile, meselelerimi-
zin hallinde, ilke ve inanı"larımız saklı kalmak kaydıyla, daima bir konsensüs - bir 
genel mutabakat - arayaca%ız. Daima ho"görü ile hareketimizin, ayrı siyasî inanı" 
veya yapılara sahip olu"umuza ra%men, güçlerimizi milletimizin hizmetinde birle"-
tirece%i inanıyoruz.

!ktidar her rejimde vardır. Rejimleri demokratik yapan, devleti de gerçek anla-
mında cumhuriyet ismine ve erdemine kavu"turan, muhalefetin varlı%ıdır.

Bu dü"ünce ile demokratik muhalefeti ve onun hür bir biçimde i"leyi"ini dai-
ma, hükümetimiz için bir kazanç ve rejim için de bir gerek sayaca%ız.



VII. Dem"rel Hükümet" • 6545

Bu inançla bir hükümet kuruyoruz ve bu inançla yüce milletimizin hizmetine 
talip oluyoruz. Tek ve en büyük dayana%ımız kendisi için var oldu%umuz ve var 
olaca%ımız aziz milletimizdir.

PROTOKOLE EK PARAGRAF
Üst düzeydeki memurların atanması, ilgili bakanın önerisi, Devlet Bakanı ve 

Ba"bakan Yardımcısı ve Ba"bakanın mutabakatıyla kararla"tırılır.
SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PART!N!N HÜKÜMET!N YAPISI !Ç!NDEK! 

YER!
1. Hizmet Bakanlıkları
1) Adalet
2) Dı"i"leri
3) Bayındırlık ve !skân
4) Kültür
5) Turizm
6) Çalı"ma ve Sosyal Güvenlik
7) Sanayi ve Ticaret
2. Devlet Bakanlıkları
1) Devlet Bakanı ve Ba"bakan Yardımcısı
Ba%lı kurulu"lar: Çizelgedeki 8 nolu kurulu"lar.
2) Devlet Bakanı (12)
Ba%lı kurulu"lar: Çizelgedeki 12 nolu kurulu"lar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumunun eklenmesiyle
3) Devlet Bakanı (13)
Ba%lı kurulu"lar: Çizelgedeki 13 nolu kurulu"lar
4) Devlet Bakanı: Çizelgedeki 14 nolu kurulu"lar
5) Devlet Bakanı: Çizelgedeki 15 nolu Toplu Konut !daresi Ba"kanlı%ının ek-

lenmesiyle.
SHP Genel Ba#kanı  DYP Genel Ba#kanı
Erdal !NÖNÜ  Süleyman DEM!REL

ORTAK HÜKÜMETTE SHP SORUMLULU%UNA BIRAKILAN 
BAKANLIKLAR
1. - Ba"bakan Yardımcılı%ı ve - TÜB!TAK
- Atom Enerjisi Kurumu
- Millî Prodüktivite Merkezi
- TSE’nin ba%lı oldu%u Devlet Bakanlı%ı,
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2. - Dı"i"leri Bakanlı%ı,

3. - Adalet Bakanlı%ı,

4. - Bayındırlık ve !skân Bakanlı%ı.

5. - Kültür Bakanlı%ı,

6. - Çalı"ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı%ı,

7. - Sanayi ve Ticaret Bakanlı%ı,

8. - Turizm Bakanlı%ı,

9. - Toplu Konut !daresi de dahil olmak üzere, "ehirle"me ve "ehircilikten so-
rumlu Devlet Bakanlı%ı,

10. - !nsan haklarından sorumlu Devlet Bakanlı%ı,

11. - Deniz !"lerinden sorumlu Devlet Bakanlı%ı,

12. - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme de dahil olmak üzere aile, kadın, ço-
cuk ve özürlülerden sorumlu Devlet Bakanlı%ı.

EK - 1

DEMOKRAT"KLE$ME
Ülkemizin, uzun bir süredir ya"adı%ı ekonomik, siyasal ve toplumsal a%ır so-

runları a"mak ve esenli%e ula"mak amacıyla bir araya gelen Do%ru Yol Partisi ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti insanımızın özgürle"mesi ve toplumumuzun geli"me-
si yolundaki yasal engelleri ortadan kaldırmak için bu demokratikle"me önerilerini 
tarih içinde çe"itli evrelerden geçen “Devlet” ça%ımız demokrasilerinde en geli"mi" 
anlamını kazanarak halkın devleti haline gelmi"tir.

Ça%da" anayasal ço%ulcu sistemde Devlet, ki"inin ve toplumun refahı ve ki"ile-
rin maddi ve manevi varlıklarını özgürce geli"tirebilmeleri için vardır. Demokratik, 
laik ve sosyal hukuk Devletinin anlamı budur.

AG!K süreci ve Paris $artının tarafı bir ülke olarak Türkiye, bu ça%da" devlet 
hedefini yakalamayı öngörmü", ancak bu amaca yönelik çalı"malarında çok geriler-
de kalmı"tır.

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi Türkiye’de demokratik ya"amı kesintiye u%-
ratmı"tır. 1982 Anayasası ve daha sonra yapılan iki genel seçim Türkiye’de demok-
ratikle"me sürecine biçimsel katkılar sa%lamı" görünüyor iseler de rejimin nor-
malle"mesi demokratik kurum ve kurulu"ların yerle"mesi, yapay siyasî ortam ve 
olumsuzlukların giderilmesi mümkün olamamı"tır.

Aradan 11 yıl geçmi" olmasına ra%men 12 Eylül hukukunun ba"ta Anayasa ol-
mak üzere hala geçerli%ini koruması, demokratikle"me yolunda çok ileri ve önemli 
adımlar atılması gere%ini açıkça ortaya koymaktadır.



VII. Dem"rel Hükümet" • 6547

Anayasa ve onun do%rultusunda çıkarılmı" di%er kanunların demokratik bir 
niteli%e kavu"ması demokrasiye geçi"in hızlı ve sa%lıklı bir süreç izlemesi ertelene-
mez bir görev olarak ça%da" ve mutlu insanların ya"adı%ı bir Türkiye’yi amaçlayan 
tüm siyasal partilerin gündeminin ilk sırası olmalıdır.

Türkiye iç hukukunu, tarafı bulundu%u Paris $artı ve ekleriyle ortaya konulan 
ça%da" normlara ve di%er uluslararası sözle"melere uygun hale getirmeli.

Günümüz ça%da" devleti, Hukukun üstünlü%ünü özüne sindirmi" hukuk kural-
larından meydana getirilmi" bir düzenle e" anlamlıdır.

Hukuk Devleti, bu alandaki ça%da" geli"meleri ve temel ilkeleri yasalarına, 
Anayasasına, özetle hukukuna aktarabilmi" olan devlettir.

Hukukun temel ve evrensel ilkelerini içermeyen, yapısı ve içeri%i bakımından 
vatanda"larının adalet ve hak duygusu ile ba%da"mayan sadece "ekli istikrarı amaç-
layan düzenlemeler eksik, yetersiz ve ça% dı"ıdır.

Bir Devlette, uygar bir hukuk düzeni ve ki"inin hak ve özgürlüklerini her türlü 
zedelemeden koruyacak güçlü ve etkin bir adalet uygulaması varsa, o toplum mut-
lu ve ça%da" bir toplum olmaya aday demektir. Bunun önemli bir ko"ulu ba%ımsız 
yargıdır.

Yukarıda özetlenen nedenlerle ça%ımız demokrasilerinin bu yüksek ülküleri-
ni gerçekle"tirmek ve ça%da" bir demokratik yapıya kavu"mak için ba"ta Anayasa 
olmak üzere birçok yasa bütünü ile ya da bölümler halinde ele alınacak ve yeni dü-
zenlemelere gidilecektir.

I
1982 Anayasası hazırlanı", sunulu" ve kabul edili" süreci, "artları ve içeri%i ile 

ülkemizin demokratik geli"mesi önünde çok önemli bir engel olarak durmaktadır.
20 Ekim 1991 Genel Seçimleri öncesi yukarıdaki dü"üncelerden hareket eden 

hemen hemen bütün siyasî partiler, bir Anayasa de%i"ikli%i gere%ini dile getirmi", 
bu arada DYP ve SHP tümüyle yeni bir Anayasanın yapılması gere%inde benzer gö-
rü"ler ortaya koymu"lardır.

Gerçekten de, Türkiye, !nsan Hakları ve Temel Özgürlüklere dayanan hukuk 
yolu ile ça%da" demokrasiyi amaçlayan yeni bir Anayasayı, hem biçim ve hem de 
içerik olarak yeni ba"tan yapmalı ve bunun için geni" bir mutabakat sa%lamalıdır.

Böyle bir ço%ulcu dü"ünme, tartı"ma ve önerme süreci içinde, ülkemizin yeni 
bir Anayasaya yönelmesi ve bu yoldan toplumsal uzla"ma ürünü bir Anayasaya ka-
vu"ması, Türkiye’nin demokratik geli"imi için çok önemli ve ileri bir atılımdır.

II
Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve her dü"üncenin sahipli%ini duyaca%ı 

yeni bir Anayasa yapımına kadar, üzerinde anla"ma sa%landı%ı saptanan konularda 
ivedi Anayasa de%i"ikliklerini sa%lamak, toplumun önemli beklentilerini kar"ılaya-
cak ve yeni bir Anayasa yapımı çalı"malarına uygun bir ortam hazırlayacaktır.
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!1982 Anayasasında düzenlendi%i biçimi ile Cumhurba"kanlı%ı bir kurum 
olarak parlamenter demokrasinin gerekleriyle ba%da"mamaktadır. Bugün-
kü düzenleme Cumhuriyetin temel kurumları arasında hem sa%lıklı bir 
denge olu"umunu hem de yürütmenin verimli ve uyumlu i"leyi"ini zorla"-
tırmaktadır.

!Bu nedenle Cumhurba"kanlı%ının seçim yönteminden ba"layarak görev ve 
yetkileri ile tarafsızlı%ının sa%lanması konuları öncelikle ele alınmalıdır; 
Cumhurba"kanlı%ı kurumu parlamenter sistemin gerekleriyle uyumlu bir 
konuma kavu"turulacaktır.

!Üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik tanınarak, YÖK sistemi kaldı-
rılacak, yüksek ö%retim kurumlarının, kendi içlerinden seçtikleri organlar 
eliyle yönetilmesi sa%lanacaktır.

!Üniversitelerarası e"güdümü sa%lamak, ülkenin insan gücü gereksinimini 
gözönünde tutarak ara"tırmalar ve planlar yapmak ve önerilerde bulun-
mak, üniversitelere ayrılan kadro ve kaynakların dengeli da%ılımı ve verimli 
kullanımı konusunda hükümet ve ilgili makamlara önerilerde bulunmak, 
yeni kurulacak üniversiteler için görü" bildirmek amacıyla, üniversitelerin 
kendi üst kurullarınca belirlenecek adaylar arasından seçilecek Yüksek Ö%-
retim ve E%itim kurulu"u olu"turulacaktır.

!Radyo ve televizyon yayınları üzerinde devlet tekelinin kalkması bir an 
önce gerçekle"tirilecektir. Bir yandan teknolojinin ola%anüstü geli"mesi, 
öte yandan çıkan ço%ulcu bakı" açıları bu alanda bütün dünyada yeni dü-
zenlemeleri gerekli kılmı"tır.

!Radyo ve televizyon alanında kamusal ve özel bütün yayınlar için tarafsız-
lık kuralı getirilecek; bütün kamu ve özel radyo ve televizyon yayınlarının 
tarafsızlı%ı ve bu alanda uyulması gerekli yayın ilkeleri özerk bir yüksek ku-
rulun denetimine ba%lanacaktır.

!Basın özgürlü%ü, yurtta"ların gerçekleri ö%renme ve do%ru haber alma hak-
kı güvence altına alınacaktır.

!Anayasanın tümüyle de%i"mesi beklenmeden geçici maddelerinde yer alan 
ve birçok bakımdan hukuk devletini i"lemez kılan, bu açıdan çe"itli haksız-
lıklara yol açan ve giderek bir dönemin uygulamalarını yargı denetiminden 
uzak tutmaya çalı"an bütün hükümleri öncelikle kaldırılacaktır.

!Seçmen ya"ının 18’e, seçilme ya"ının 25’e indirilmesi sa%lanacaktır.
!Üniversite ö%retim üyelerinin siyasî partilere girebilmeleri ve merkez or-

ganlarında görev alabilmeleri sa%lanacaktır.
!Sendika ve meslek kurulu"ları yöneticilerinin bu sıfatları ile Milletvekili se-

çilebilme haklarının önündeki engeller kaldırılacaktır.
!Ö%rencilerin siyasi partilere üye olması önündeki engeller kaldırılacaktır.
!Çalı"ma ve sendikalara ili"kin hükümler !LO ilkelerine uygun hale getirile-

cektir.
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!Memurları da kapsayacak biçimde tüm çalı"anlara sendika kurma hakkı ta-
nınacaktır.

!Yargı ba%ımsızlı%ı ve yargıç güvencesi gerçek anlamda sa%lanacak, “Tabiî 
Hâkim” ilkesi tüm yargıya egemen olacaktır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu, Yargı ba%ımsızlı%ı ilkesine göre yeniden düzenlenecektir.

!Siyasi Partilerin kadın, gençlik ve meslek kolları kurması önündeki engeller 
kaldırılacaktır.

!Gözaltı süreleri kısaltılacaktır.

III
Yeni bir Anayasa yapımı beklemeden demokratikle"me konusunda bugün 

yürürlükte bulunan çe"itli yasalarda yapılması gereken pek çok ivedi ve zorunlu 
düzenleme konusu da vardır. Yürürlükte bulunan ve günlük ya"amı yakından ilgi-
lendiren birçok yasa ço%ulcu demokratik ya"amın temel ilkeleri ile ba%da"mayan 
hüküm ve özellikler içermektedir.

Bu yasalarda yer alan bazı hükümler kayna%ını Anayasadan almakta ve böylece 
de%i"tirilmesi Anayasaya ba%lı hale gelmektedir. Ancak bunların bir kısmının yeni-
den ele alınması, yürürlükten kaldırılması veya önemli iyile"tirmelerle korunması 
da mümkündür.

Bu biçimde yapılacak sınırlı, ama ivedi bazı düzenlemelerin toplum ya"amında 
önemli bir takım beklentileri kar"ılayaca%ı ve bazı yakınmaları ortadan kaldıraca%ı 
açıktır.

Bu Yasaları "öyle özetlemek mümkündür
Siyasî Partiler ve Seçim Yasaları:
1982 Anayasası gibi Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları da 12 Eylül hukukunun 

önemli ürünleridir.
Yapımcılarının gerek konuya yakla"ım biçimleri, gerek demokrasi anlayı"ları 

ve gerekse yapım tarihindeki ko"ullar bu iki temel yasanın mutlak anlamda yeni 
ba"tan ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Yasakçı ve müdahaleci hükümleri ile Siyasi Partiler Kanunu, Partilerin çalı"ma-
sını de%il, çalı"mamasını temine yönelik düzenlemeler içermektedir.

!sim ve amblem yasa%ından ba"layan ba%ı" ve üye yazım biçimine kadar uzayan 
yasaklar zinciri “Hak”tan çok, “Ceza” hükmü ile dolu bir anlayı", tüzük hükümleri 
ile bile düzenlenmesine gerek olmayan ayrıntılı düzenlemeler, ça% dı"ı bir anlayı"ın 
ürünü olarak hukukumuzun içinde bulunmaktadır. Bunların düzeltilmesi ve çok 
daha kısa ve özgürlükçü bir Siyasi Partiler Kanunu yapılması kaçınılmazdır.

Seçim Kanunu ise, aynı yakla"ımla ele alınmı", hür ve serbest iradeyi ortaya 
çıkarmak yerine, “Belli bir parti nasıl iktidar olur” noktasından hareket edilerek sık 
sık de%i"tirilmi"tir. Seçim Kanunu ile getirilen propaganda usul ve "ekilleri, propa-
ganda yapmayı de%il yapmamayı esas almı", e"itlik ilkesi çi%nenmi", seçime katılan 
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partiler arasında ayrıcalık yapılmı"tır. Özetle Seçim Kanunu bir yandan hür, ser-
best ve e"it bir ortamda seçim yapılmasına engel olmasının yanında, getirdi%i seçim 
sistemi ve barajları ile de temsili demokrasiyi kökünden zedelemi"tir.

Bu nedenlerle bütün Siyasi Partilerin geni" bir mutabakatı ile bu Kanunların 
yeni ba"tan ele alınarak ve adaletli bir temsil ile siyasal istikrarı, demokratik ölçü-
lere uygun bir denge içinde birlikte sa%layacak düzenlemeler yapılacak ve böylelikle 
siyasal rejim kalıcı bir çözüme kavu"acaktır.

2. Çalı"ma hayatı ile ilgili olarak Anayasa ayrıntılı düzenlemeler getirmi"tir. 
O hükümler de%i"tirilinceye kadar Anayasanın izin verdi%i ölçüde !LO ilkelerinin 
2821 ve 2822 Sayılı yasalara yansıması sa%lanacaktır.

3. Yerel Yönetimler: !l Genel Meclisleri ile Belediye Meclislerinin yerel sorun-
ları çözme konusundaki yasal ve kaynak eksiklikleri yeni düzenlemelerle gideril-
mek suretiyle bu Meclislerin yerel parlamento özelli%ini kazanmaları sa%lanacaktır. 
Merkezin yerel yönetimler üzerindeki denetim azaltılacak, yerinden yönetim ilke 
ve güvenceleri kuvvetlendirilecektir.

4. Basınla !lgili Düzenlemeler: Konu ile ilgili Anayasa de%i"ikleri sa%lanıncaya 
kadar, Türkiye’nin taraf oldu%u uluslararası !nsan Hakları Sözle"melerinde belirle-
nen demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun yasal düzenlemeler gerçek-
le"tirilecektir. Böylece herkesin gerçekleri ö%renme ve bilgi edinme hakkına sahip 
oldu%u anlayı"ı çerçevesinde basına gerekli güvenceler sa%lanmı" olacaktır.

5. Üniversiteler: Gerekli Anayasal düzenlemeler yapılıncaya kadar, Üniversite 
ö%retim üyelerinin de görü"leri alınmak suretiyle Dekan adayların Fakülte, Rektör 
adaylarının Üniversite ö%retim üyeleri tarafından seçilmesi için yasal düzenlemeler 
gerçekle"tirilecek sistem içinde Üniversiteler daha rahat çalı"abilmesinin yasal ola-
nakları ara"tırılıp yeni ba"tan ele alınacaktır.

6. Polis Görev ve Yetki Yasaları: Polisin, ki"i hak ve özgürlüklerine ili"kin e%iti-
mi sa%lanacak ve yetkileri yeniden düzenlenecektir. Karakollar korkulan yer olmak-
tan çıkarılacak, “$effaflı%ı” sa%lanacaktır.

7. Ceza ve Usul Yasalarında: Yapılacak de%i"ikliklerle de tutuklanan veya yaka-
lanan ki"iye avukatını hazır bulundurmadan ifade vermeyi reddetme hakkı tanına-
caktır. Yine yakalanan veya tutuklananların belli aralıklarla avukatları ve yakınları 
ile görü"me hakkına sahip olmaları sa%lanacaktır.

Bu de%i"ikliklerle:
!"kence ve i"kence iddiaları ortadan kalkacak,
Hazırlıkta alınan ifadeler geçerli ve inandırıcı olacaktır.

8. Sıkıyönetim ve Ola%anüstü Hal Yasaları: Sıkıyönetim ve Ola%anüstü hal 
rejimleri de hukuk içi rejimlerdir. Ba"ka bir deyi"le bu hallerde, hukuk düzeninin 
ortadan kalkması, hakların özüne dokunma olana%ının güvenlik güçlerine veril-
mesi söz konusu de%ildir. Bu nedenle bu yasalar Hukuk Devleti ilkesi ve hukukun 
üstünlü%ü ile temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulamayaca%ı evrensel kuralı 
ı"ı%ında gözden geçirilecek gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
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9. Güvenlik Soru"turma: Güvenlik ve ba"kaca özellik arz eden birimler ve i"ler 
ayrı olmak üzere bugünkü uygulanan "ekli ile güvenlik soru"turmasına son verile-
cek, vatanda"ın güvenilir ki"i oldu%u noktasından hareket edilecektir.

10. Toplantı ve Gösteri Yürüyü"ü ve Dernek Kurma Hakkı: Bu temel haklarla 
ilgili ayrıntılı Anayasal düzenlemeler vardır.

Bu Anayasal düzenlemeler düzeltilinceye kadar bu hakların vatanda"lar tara-
fından kullanılabilmesini rahatlatacak yasal de%i"iklikler gerçekle"tirilecektir.

11. TRT Yasası: TRT Yasasında yapılacak de%i"ikliklerle halkın do%ru haber 
alma hakkı temel ilkesi i"lerlik kazanacak, kurum ça%da" ve tarafsız bir yayın anla-
yı"ına kavu"turulacaktır.

Parlamento çalı"malarının naklen, açık oturumlar ve di%er programlarla halka 
yansıtılması sa%lanacak, ülkenin her önemli sorununun TRT’de tartı"ılması yolları 
açılacaktır.

12. Meclis !çtüzü%ünde Yapılacak De%i"iklikler

Her oturum öncesi bir saat süre ile Bakanların kendilerine yöneltilecek so-
rulara cevap vermesi suretiyle denetim mekanizmasına i"lerlik kazandırılacak.

Yasama gücünü yürütmeye devir biçiminde uygulanan bugünkü Kanun 
Hükmünde Kararname uygulamasından vaz geçilerek, bunların 90 gün içinde ya-
sama organında görü"ülmesi sa%lanacaktır.

Dilekçe hakkına i"lerlik ve etkinlik kazandırılacaktır.

13. Baroların: Ça%da" anlamda bir savunma örgütü oldu%u gerçe%i ile buraların 
“Adaletin tevziinde” önemli bir unsur oldu%u ve vesayet altında çalı"maması gerek-
ti%i yasalarla açıklı%a kavu"turulacaktır.

14. Terörle Mücadele Yasası: Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulamaz 
ilkesi ı"ı%ında yeniden ele alınacaktır.

15. 1402 Sayılı Yasa: !le yargı kararı olmaksızın görevine son verilen kamu gö-
revlilerinin görevlerine dönmesi sa%lanacaktır.

16. Sürgün ve sansür ile ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırılacaktır.

17. Meslek kurulu"ları üzerindeki baskılar kaldırılacaktır.

18. Kooperatiflerin ve üst birliklerinin yönetimleri üyelerinin do%rudan katılı-
mı ile ve seçim yolu ile kendilerine iade edilerek, böylece bu kurumların demokratik 
i"lerli%i sa%lanacaktır.

19. Yurtta"ların hak araması hızlandırılacak. Adaletin çabuk ve az külfetli i"le-
mesini sa%layacak düzenlemeler yapılacaktır.

20. Yurtta"larımızın etnik, kültürel ve dile ili"kin kimlik özelliklerinin özgürce 
ifadesinde, korunmasında ve geli"tirilmesinde kar"ıla"tıkları yasal ve fiili eksiklik, 
engel ve sınırlamalar, Türkiye’nin de imza koydu%u Paris $artı’nın ruhuna uygun 
bir biçimde ve ulusal bütünlük içinde giderilecektir.
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EK-2
KISA DÖNEM EKONOM"K DENGELEME ONARIM VE CANLANDIRMA 

PROGRAMI "LE ORTA – UZUN DÖNEM SANAY" ATILIM STRATEJ"S"
I. G"R"$
Türkiye ekonomisine yeni bir hız verebilmek için ilk a"amada enflasyonu azal-

tacak ve ekonomik dengelemeyi (stabilizasyonu) sa%layacak bir Onarım Programı-
nın uygulanması "arttır. Ekonominin istikrara kavu"turulmasını öngören böyle bir 
program, aynı zamanda ekonomiyi iyile"tirmek için de gerekli önlemlerin alındı%ı 
bir süreç olacaktır. Bu süreç de Türkiye ekonomisine yeni bir yön verecek Sanayi-
le"me ve Atılım Programının hazırlıkları da e" zamanlı ba"latılarak uygulama için 
gerekli "artların hazırlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik kararlarda tutarlılı%a, süreklili%e ve açıklı%a özel önem verilecektir.
Bugün için %70 düzeyinde olan enflasyon oranı, ekonomik dengelerdeki bo-

zulma hızının son aylarda giderek artması nedeniyle kısa sürede üç haneli rakamla-
ra ula"acak bir e%ilime girmi"tir.

!lk a"amada bu e%ilimi durdurup, enflasyonu kısa sürede azaltabilmek için tu-
tarlı ve bütünsel bir dengeleme, onarım ve canlandırma programının acilen uygu-
lanmaya konulması gerekmektedir.

Türkiye ekonomisini hem acilen onarmak ve canlandırmak hem de bir sanayi-
le"me bakı"ı (vizyonu) kazandırarak atılım sa%lamak amaçlarıyla olu"turulan eko-
nomik programın ana hatları ba"lıca iki bölüm halinde a"a%ıya sunulmu"tur. Bu 
programın ilk bölümünde enflasyonun dü"ürülmesi ve ekonominin dengelerinin 
kurulmasına dönük politikaların genel yapısı dört ba"lık altında belirlenirken, ikin-
ci bölümde Türk ekonomisine yeni bir sanayi anlayı"ı kazandıracak atılım programı 
ele alınmaktadır.

II. - EKONOM"K DENGELEME VE ONARIM PROGRAMI
!Ekonomilerde dengenin sa%lanması ve onarım sürecinin i"letilmesinin te-

mel ko"ulu, dü"ürülmeye çalı"ılan enflasyonun do%ru te"his edilmesi ve 
uygulama programlarının bu te"hise uygun olarak hazırlanıp, kararlı bir 
"ekilde uygulanmasıdır.

!Enflasyon analizlerinde üzerinde durulan temel ayırım hiper enflasyon ve 
kronik enflasyon arasındaki farktır. Hiper enflasyon aylık bazda %50’nin 
üzerine çıkarak hızlı ve sürekli bir artı" gösterirken, kronik enflasyonlar 
ise uzun süren ancak hızlı artı"lar göstermemekle birlikte kolay kolay da 
dü"meyen enflasyonlardır.

!Türkiye’de, özellikle 1980‘li yılların ikinci yarısından bu yana ya"anan sü-
reç sonunda bugün gelinen noktadaki enflasyon kronik yüksek enflasyon 
olarak de%erlendirilmektedir. Uluslararası verilere göre, son yıllarda dün-
yada yalnızca 35 ülke %20’yi a"an enflasyonlar ya"arken, bunlardan 9’unda 
enflasyon %100’ü, 5’inde ise %1000’i a"mı" bulunmaktadır. Bu nedenle ül-
kemizde son on yıldır ortalama olarak yılda %45-50 dolayında ya"anmakta 
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olan enflasyonu, dünya ölçülerine göre de yaygın ve do%al bir olay olarak 
görmek mümkün ve do%ru de%ildir. Bu dönemde yıllık ortalama enflasyon 
hızı %3,8 olan OECD ülkeleri arasında da enflasyonu en yüksek olan ülke 
Türkiye olmu"tur.

!Türkiye ekonomisini onarmak ve yeni sanayi yapısını olu"turmak için eko-
nominin dengelenmesi "arttır. Bunun için de mevcut ekonomik krizi derin-
le"tiren ve kurumsalla"an enflasyonun hızla dü"ürülmesi gerekmektedir. 
Bu programın ilk kısmının da amacı böyle bir dengelemeyi sa%layacak poli-
tikaların tespiti ve uygulanmasının sa%lanmasıdır.

!Böyle bir dengeleme ve onarım programının uygulama alanları ve politika-
ları a"a%ıdaki bölümlerde verilmektedir.

1. Para ve Döviz Kuru Politikaları

!Enflasyonun dü"ürülmesi ve ekonominin rehabilitasyonu için uygulama-
ya konacak olan böyle bir dengeleme, onarım ve canlandırma programının 
ba"arısını belirleyen faktörlerin ba"ında, para politikasının kararlılık ve ba-
"arıyla uygulanması gelmektedir. 1989 ve 1990 yıllarında maliye politikala-
rından ve genel bir stratejik ekonomik tercihler anlayı"ından yoksun olarak 
uygulanmaya çalı"ılan para politikaları ba"lıca bu nedenlerle sınırlı ölçüde 
etkili olmu" ve 1991 yılında ise ekonomik dengesizliklere teslim olunarak 
hiç bir "ey yapılamamı"tır.

!Böyle bir dengeleme ve onarım programında ise para programının, maliye 
ve reel döviz kuru politikaları ile birlikte sıkı bir koordinasyon ve etkile"im 
içinde yapılması temel bir yakla"ım olmaktadır.

!Bu program çerçevesinde uygulanacak para politikasının kilit noktası Mer-
kez Bankası parasının kontrolü olacaktır. Merkez Bankası Parası: Emisyon 
+ munzam kar"ılıklar + TCMB’nın üçüncü "ahıslara veya kurumlara olan li-
kit borçlardan olu"makta ve TCMB bilançosunun aktif bölümünde yer alan 
döviz satınalı"ları, kamu kredileri veya de%erlendirme hesabı adı altında yer 
alan kur farkları ile belirlenmektedir.

!TCMB’sının bilançosu 1988’de %71, 1989’da %49 artmı" olup bu artı" 1990 
yılında hedef olarak alınan %12-22’lik aralı%ı biraz a"arak %24 olarak ger-
çekle"tirilir. Ancak,

1991 yılı ba"ından bu yana ise bu artı" %42’yi bulmu" olup TCMB tamamen 
para basarak Hükümeti destekler hale gelmi"tir. Nitekim TCMB bilanço toplamı 
%40’ın biraz üstünde artarken toplam iç varlıklar %51 ve kamuya açılan nakit kre-
diler %284 artmı"tır.

!Bu verilerin ı"ı%ında kontrolü elden kaçan para programının bu defa maliye 
ve reel döviz kuru politikalarıyla koordineli olarak yeniden ba"latılması ka-
çınılmazdır. Yeni bir anlayı"la uygulamaya konacak para programının ba"a-
rısı büyük ölçüde bütçe politikaları ile olan tutarlılı%ına ba%lıdır. Bu neden-
le, bütçe ve fonların gerçek durumunun öncelikle anla"ılması bu verilerin 
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reel büyüme ve reel döviz kuru hedefleri ile birle"tirilerek TCMB için tutarlı 
hedeflerin üretilmesi gerekmektedir.

!Uygulanması öngörülen böyle bir stabilizasyon ve onarım programının no-
minal dayanakları “sıkı para politikası” ve “döviz kurunun yava"latılması” 
olmaktadır. Ancak, bu nominal dayanakların ödemeler dengesi ve canlan-
dırma programının inandırıcılı%ı ve etkinli%i açısından acilen kamu kesi-
minde reformların da hızla ve kararlılıkla yürütülmesi gerekmektedir.

!Programın kur politikaları ise bütçe, para politikaları ve enflasyon hedefleri 
ile birle"tirilerek ele alınacaktır. Uygulanan dengeleme ve onarım programı 
ile mali koordinasyonun sa%lanmasına özen gösterilecektir.

2. Bütçe ve Maliye Politikaları:
!Enflasyonla kamu açıkları arasındaki sıkı ili"ki nedeniyle dengeleme ve 

onarım programının yo%unla"aca%ı alanların ba"ında kamu maliyesi gel-
mektedir.

!Türkiye’de son yıllarda Kamu Sektörü Borçlanma Gere%inin (KBG) GSMH’ya 
oranı 1990’da resmî verilere göre %9,4 olmu" ve 1991’de de %10’un üstüne 
çıkması beklenmektedir. 1990 yılında KBG %5’i Konsolide Bütçe açıkların-
dan, %4,2’si ise K!T açıklarından kaynaklanmaktadır. Bu oranların 1991 
yılında %6,4 ve %3,7-%5,2 olaca%ı hesaplanmaktadır. Konsolide Bütçedeki 
iç ve dı" borç faiz ödemelerinin, GSMH’ya oranı da %4’ü bulmakta ve yatı-
rımların payını geride bırakmaktadır.

!Ya"anan yüksek oranlı kronik enflasyonu bir an önce dü"ürmek için uygu-
lamaya konacak olan bu dengeleme ve onarım programı ile Kamu Sektörü 
Borçlanma Gere%inin (KBG) GSMH’ya oranının ilk a"amada iki yıl içinde 
%5’ler düzeyine indirilmesi hedef alınmı"tır. Bu durumda bugünkü KBG/
GSMH oranından iki yıl içinde yakla"ık 5 puanlık bir dü"ü"ün sa%lanması 
gerekmektedir. Detayları bu bölümde verilen Bütçe ve Maliye Politikaları 
ile bundan sonraki bölümde yer alan K!T Reformu politikaları KBG oranını 
dü"ürme planının da ana hatları olmaktadır.

2. 1. Konsolide Bütçe
!" Konsolide bütçe kısıtlı olsa bile kısa dönemde bir kısım iyile"tirilmeler ya-

pılması mümkündür. Yatırımların ve personel dı"ı cari harcamaların göz-
den geçirilerek bunlardan yapılacak tasarrufların belirlenmesi, vergi dene-
timiyle vergi tahsilâtının arttırılması, geçi" dönemi ilkeleri benimsenmi" 
bir vergi reformunun ba"latılması önlemlerinin ba"ta gelenleri olacaktır.

!" Konsolide bütçe açı%ının ve kamu borçlanma gere%inin önemli bir bölümü-
nü iç ve dı" borç faiz ödemeleri olu"turmaktadır. Finans kesimi reformu ile 
iç borç faiz yükünün hafifletilmesi amaçlanırken, izlenecek kur politikası 
da dı" borç faiz yükünü arttırmamaya yönelik olacaktır. 1988 ve 1989 yıl-
larında reel döviz kurunda %20-30’lara varan de%er artı"larına göz yumu-
larak dı" borç faiz ödemeleri hafifletilmi"tir. Devalüasyonlar ile enflasyon 
arasında bu denli yüksek bir fark dı" ticaret dengesi açısından, mahzurlu 
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olmu"tur. Böyle bir yanlı"lık bu dengeleme ve onarım döneminde tekrar-
lanmayacaktır. Dı" ticaret dengemiz üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek 
amacıyla da ayrıca ihracata yönelik sektörler üretim ve yatırım bazında te"-
viklerle desteklenecektir.

2. 2. Bütçe Dı!ı Fonlar
!" Enflasyonla mücadelenin önemli bir parçası kamu kesiminin yeniden yapı-

landırılması ve kamu ekonomisinde "effaflı%ın sa%lanması olmaktadır. Bu 
amaçla ilke olarak bütçe dı"ı fonlar bütçe içine alınarak bunlar mali disip-
lin içine sokulacak, yürürlükte kalan ve zaman içinde tasfiyesi öngörülen 
fonlar da Sayı"tay denetimine tabi tutulacak, “önleyici kontrol” yakla"ımına 
öncelik verilecektir.

!" Bütçe dı"ı fonlarla ilgili strateji bu fonların açıklarını kendi içlerinde denge-
leyerek, gerekli kurumsal-mali düzenlemeleri yaparak KBG’nin bu kesim-
den gelen yükünü hemen ortadan kaldırmaktır.

!" Fonların tasfiyesi ve gelirlerin bütçele"tirilmesi çalı"malarının hızla ta-
mamlanabilmesi için fon envanterinin çıkartılması ve kamu kesimi genel 
dengesinde tüm fon hesaplarının çok açık bir "ekilde görülmesi sa%lanacak-
tır.

!" Tarım ve di%er kesimlere verilecek sübvansiyonların bütçe içinde gösteril-
mesi sa%lanacaktır.

2. 3. Vergi Reformu
!" Öngörülen bu dengeleme ve onarım programında ilk iki yılda a%ırlık Konso-

lide Bütçe uygulamaları ile K!T ve Finansal kesim reformları sonucu kamu 
borçlanma gere%inin dü"ürülmesine verilecektir. Bunlarla e"anlı olarak 
ba"latılacak Vergi Reformunun asıl amacı ise vergi düzeninin ıslahı, vergi 
gelirlerinin artırılması ve vergi adaletinin sa%lanması olacaktır.

!" Uygulanacak kısa dönemli dengeleme ve onarım programı süresince ve son-
raki a"amada uygulamaya konacak orta-uzun dönemli sanayi atılım strate-
jisi açısından vergi reformunun "u alanlarda katkısı olacaktır:
i. Vergi tabanı geni"letilerek yaygınla"tırılacak,
ii. Etkin vergi denetimleriyle vergi kaçakları önlenecek ve vergi tahsilatı 

artırılacak,
iii. Gelir vergisi üniter yapıya kavu"turulacak,
iv. Kurumlar vergisi oranı azaltılacak, ancak buna kar"ılık da%ıtılan kar 

payının üniter gelir vergisi sistemine dahil edilmesi sa%lanacaktır. Böy-
lece AT uygulaması olan “vergi mahsubu sistemi” ne geçilebilecektir.

v. Kentsel rantlar yeni vergi düzenlemeleri ile anlamlı ölçülerde kamuya 
aktarılacak,

vi. Vergi gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle ortayâ çıkan kamu açıklarının 
neden oldu%u enflasyon vergisi normal vergilerle ikame edilecektir.
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vii. Kamu gelirleri kompozisyonu içerisinde vergi gelirlerinin a%ırlı%ı artı-
rılacaktır.

viii. Sermayenin tabana yayılması ve borsanın canlandırılması için gerekli 
mali önlemler alınacaktır.

3. K"T Reformu:
!" Uygulanacak program ile sanayi atılım stratejisinin en önemli noktaların-

dan birisini K!T Reformu olu"turmaktadır. !lk a"amada, K!T açıklarının 
KBG’deki yüksek payı nedeniyle yapılacak K!T Reformunun ba"arısı bu 
program için de belirleyici olacaktır.

!" Ancak, K!T Reformu sadece enflasyonu dü"ürme hedefine yönelik de%il-
dir. Türkiye’nin dünya ile bütünle"mesinin gerçekle"mesinde kamu kesi-
minin küçültülerek daha rasyonel ve etkin hale getirilmesi, 2000’li yıllara 
Türkiye’yi sadece yeni bir sanayile"me anlayı"ının ta"ıyabilmesi, ekonomi-
de verimin ve rekabetin artırılması, sermayenin tabana yayılması ve eko-
nomide demokrasinin sa%lanması da K!T Reformunun önde gelen di%er 
hedefleri arasındadır.

!" K!T’lerin ekonomimizde çok önemli bir yeri vardır. 1990 yılında Türkiye’nin 
500 büyük sanayi kurulu"unun 91’i kamu kurulu"udur. Bu kurulu"lar, üre-
timden satı"larının %41’ini, öz sermeyenin %60’ını, net aktiflerin %57’sini, 
yaratılan katma de%erin %48’ini temsil etmektedirler. Aynı tarihte, 500 
büyük sanayi kurulu"u içinde özel kurulu"lar satı" gelirinin %26’sı kadar 
katma de%er yaratırken kamu kurulu"ları %32’si kadar katma de%er yarat-
mı"tır.

!" Yakın bir geçmi"e kadar kamu kurulu"ları faaliyetleri sonucu net kaynak 
(kar+amortisman giderleri) yaratmı"lardır. 500 büyük sanayi kurulu"unda, 
1988 yılında, kamu kurulu"larının yarattı%ı kaynaklar, özel sektör kurulu"-
larınınkine e"it bir düzeyde, %11 dolaylarında bulunmaktadır. Kamu kuru-
lu"larının kaynak açıkları büyük ölçüde yatırım programlarından kaynak-
lanmaktadır.

!" Öte yandan, K!T’lere her a"amada yapılan politik müdahalelerin etkisi de 
olumsuz yönde olmu" ve kötü yönetilmelerine yol açmı"tır. 500 büyük fir-
ma kapsamına giren K!T’lerin satı" karlılı%ı 1985 yılında %10,8 iken, bu 
oran 1986’da %8,4’e, 1987’de %7,1’e, 1988’’de %6,3’e, 1989’da %4,4’e ve 
1990 yılında da %1 düzeyine dü"mü"tür. 1991’de bu durum daha da kötüye 
gitmektedir.

!" K!T’lerin zarar etmelerinin önemli bir nedeni malî bünyelerinin bozuklu-
%udur. Bu kurulu"lar büyük bir borç yükü altındadırlar. Zarar etmelerinin 
ba"lıca di%er nedenleri ise istihdam fazlalı%ı ve verimlilikteki dü"üklüktür.

!" Önümüzdeki dönemde Türkiye’de piyasa ekonomisinin yerle"tirilmesi, re-
kabet ko"ullarının güçlendirilmesi, kalkınmanın yurt sathına dengeli bir 
"ekilde yayılması, yeni bir sanayi atılım sürecinin ba"latılması ve sanayinin 
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mülkiyetinin halka yayılması konularında K!T’lere önemli görevler dü"e-
cektir.

!" K!T’lerin finansman açıkları özellikle yatırım ihtiyaçlarından kaynaklan-
maktadır. K!T’lerin (görev olarak verilen yatırımları hariç) yatırımları için 
ihtiyaç duydukları kaynakları malî piyasalardan sa%lamaları esas olacaktır. 
K!T’lerin bütçeye yük olmaları önlenecektir.

!" K!T’lerden bazı i"leri zararına yapmaları istendi%inde, bunların kar"ılıkları 
piyasa mekanizmasına uygun yöntemlerle görev tazminatı olarak bütçeden 
ödenecektir. Devlet tarafından sosyal ve ekonomik amaçlı görev olarak ve-
rilen yatırımların kar"ılı%ı o yılın bütçesine konarak kurulu"lara görev taz-
minatı olarak ödenecektir.

!" K!T’lerin özel kanunları iptal edilerek yeni bir kanunla kamu hizmeti ya-
panlar hariç tüm K!T’ler Türk Ticaret Kanunu kapsamına sokulacak ve 
Anonim $irket "eklinde örgütlenmeleri sa%lanacaktır.

!" Olu"turulan Anonim $irketler Sektör Holdingleri bünyesinde toplanacak-
tır. Sektör holdingleri stratejik kaynak yönlendirmesi ve koordinasyonu 
sa%layacak, ancak "irketlerin hedeflere yönelik yönetimlerine müdahale 
edemeyecek "ekilde örgütlendirileceklerdir. Yönetim felsefesi “hedeflere 
yönelik yönetim” olacak ve tüm yöneticiler saptanan hedeflere ula"mala-
rı için gerekli yetkilerle donatılacak ve ilgili hedeflere ula"maktan sorumlu 
olacaklardır. Holdingler olu"turulurken mali bünyelerinin yeterli olmasına 
ve kaynak dengelerinin tutturulmasına özen gösterilecektir.

!" Holdingler ba%lı "irketlerinin yönetim kurullarının olu"turulmasında his-
sedar sıfatıyla yetkilerini kullanabilecektir.

!" K!T Reformunun temel hedefi K!T’lerin Türk halkına ve kalkınmasına hiz-
met etmesinin sa%lanması olacaktır. Bu hedefe öncelikle K!T’lerin verimli-
liklerinin artırılmasıyla ula"ılacaktır.

!" K!T’ler politik ve bürokratik müdahalelerin dı"ına çıkarak kendi organla-
rı kanalları ile iyi ve profesyonel bir yönetime kavu"turulacaktır. Bu kap-
samda K!T’ler ÖZERKLE$T!R!LEREK özel bir statüye kavu"turulacak ve 
bünyelerinde genel kurul yönetim kurulu ve bunlara sorumlu icra organları 
olu"turulacaktır. K!T Reformunun temel stratejisi etkin bir yönetim için 
YEN!DEN YAPILANMADIR.

!" Yeniden yapılanma özerkle"tirme yanında özelle"tirmeyi de kapsayacaktır. 
Ancak, özelle"tirme bir amaç de%il bir araç olarak kullanılacaktır. Yani, “Her 
ne pahasına olursa olsun özelle"tirme” veya Bütçeye gelir sa%lamak de%il, 
ekonomide verimin ve rekabetin artırılması temel amaç olacaktır. Özelle"-
tirme özerk kurumlar tarafından önceden saptanmı" hazır modeller yerine 
her kurulu"un imkân ve ihtiyaçlarına uyan yöntemlerle uygulanacaktır.

!" Özelle"tirme, K!T’lerin mali bünyelerinin kuvvetlendirilmesi için de araç 
olarak kullanılacaktır. Bu sayede K!T’lerin yeniden yapılanması ve ekono-
miye kazandırılmaları bütçeye yük olmadan gerçekle"tirilebilecektir.
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!" Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasına ve Türk halkına hizmet amacına yö-
nelik STATÜSÜ ÖZERK B!R KURUM kurularak, K!T’lerin hisselerine sahip 
olan holdinglerin hisse senetlerinin %51’i bu KURUM’a devredilecektir.

!" K!T Reformu ile ilgili yasal ve mevzuat düzenlemeleri STATÜSÜ ÖZERK 
B!R KURUMUN kurulu"u, K!T’lerle ilgili organizasyon düzenlemeleri 1992 
yılının ilk yarısı içinde yapılacaktır. Bu amaçla, kamu hizmeti niteli%i a%ır 
basan kurulu"lar (PTT, TCDD, TEKEL, T. C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, 
TEK ve TMO) dı"ındaki K!T’ler geçici olarak süresi içinde özerkle"tirilmele-
ri sa%lanmak üzere tek bir Bakanlı%a ba%lanacaktır.

!" Bu özerk kurum, özelle"tirme, birle"tirme, yeniden malî yapılanma, ufalt-
ma, yer de%i"tirme ve kapatma gibi tedbirleri alabilecektir.

4. Finans Kesimi Reformu:
!" Finans ve bankacılık reformunun bu programın ba"arıya ula"masında 

önemli bir yeri olacaktır. Bu programın ba"arıyla yürütülebilmesi için kamu 
ve finans kesimi reformlarının e"anlı yürütülmesi gerekmektedir. Dün-
ya standartlarının çok üzerindeki reel faizler a"a%ıya çekilmedikçe K!T ve 
kamu kesimi reformu ba"arılı olamayaca%ı gibi, K!T ve kamu kesimi refor-
mu yapılmaksızın finans reformunun gereksinimi olan kaynak yapısı da ya-
ratılamayacaktır.

!" Öte yandan, uygulanan dengeleme ve onarım programının ba"arı kazanma-
sı durumunda bir yan etki olarak ilk a"amada reel faizlerin artması durumu 
ortaya çıkacaktır. Bunun ba"lıca iki nedeni vardır: Birincisi ve en göze çar-
panı, malî kontratlara yazılmı" mevcut nominal faizler sabit kalırken enf-
lasyonun dü"mesi sonucu reel faizin yükselmesidir. !kincisi ise dengeleme 
ve onarım programı için gerekli nominal dayanak seçiminin reel para arzını 
kısarken enflasyonun dü"ü"ü sonucu reel para talebinin artması ve böyle-
likle ortaya çıkacak bir reel para kıtlı%ının da faizlere yansımasıdır.

!" Reel faizlerdeki bu artı"ın ilk a"amada yatırımların üzerinde azaltıcı etkisi 
olabilece%i gibi bütçedeki iç borç faiz yükünü de a%ırla"tırabilir, kısa vadeli 
yabancı sermaye akımlarını hızlandırabilir ve bu para ve sermaye hareket-
leri sonucunda parasal kontrolün kaybedilmesine ya da döviz kurunun iste-
nenden fazla reel de%er kazanmasına yol açabilir.

!" !"te hem uygulanan dengeleme ve onarım programının hem de K!T ve kamu 
kesimi reformlarının ba"arılı olması için finans ve bankacılık kesimi refor-
munun da e"anlı olarak devreye girmesi ve ba"arılı olması gerekmektedir. 
Finans ve bankacılık reformunun önemi ba"lıca a"a%ıdaki noktalardan kay-
naklanmaktadır:

i.  Reel kredi maliyetlerinin ve fon aktarma maliyetlerinin dü"mesi sure-
tiyle kamu açıklarındaki iç borç faiz yükünün a"a%ıya çekilmesi,

ii. Nominal kredi maliyetlerinin her enflasyon oranı için a"a%ıya çekilme-
si,
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iii. Finans kesiminde olu"turulacak yeni kurum ve araçlar ile "irketlerin 
finansal seçeneklerini artırıp, gerekli yatırım harcamalarının malî pi-
yasalar aracılı%ıyla kar"ılanmasının sa%lanması,

iv. Böylece, yatırımları canlandırarak enflasyonla mücadelenin uzun vade-
li ko"ulu olan üretim seferberli%inin gerçekle"tirilmesi,

v. Dı" ticarete açık sektörlerin üretim ve yatırıma yönelik te"viklerle des-
teklenebilmesi,

vi. Mali piyasaların derinle"mesi ile K!T’lerin mali yapılarının sa%lıklı hale 
getirilmesi,

vii. Vergi reformuyla vergilerin enflasyona göre esneklik kazandırılması 
sonucu, enflasyonun dü"ü"ünden do%an anormal kazançların ya da za-
rarların sistem içinde dengelenmesinin temini,

viii. Yabancı sermayeyi kısa vadeli yatırımlarının yanı sıra do%rudan ve 
portföy yatırımları yapma biçimindeki uzun dönemli finansal araçlara 
yöneltmeye özendirici te"vikler geli"tirilecektir.

4. 1. Finans Kesimi Reformunun Ana Hatları:
!" Finans ve bankacılık kesimi reformu mali piyasalarda yapılacak yenilikler-

den ve yeni finansal araç ve kurumların geli"tirilmesinden olu"maktadır. 
Reformun amacı a"a%ıda özetlenmi" olan malî piyasalarımızın mevcut so-
runlarına çözüm getirmektedir:
i. Nominal ve reel kredi maliyetleri ve fon aktarma maliyetleri dünya stan-

dartlarının çok üzerindedir. Nominal kredi faizleri %110’ları fon aktar-
ma maliyeti %56’yı, reel faizler %34’ü a"maktadır. Finans reformu ile 
reel faizler ilk a"amada %11’lere, fon aktarma maliyeti %8’lere indirile-
cektir.

ii. Menkul kıymet stoklarının %77’den fazlası, menkul kıymet ihraçlarının 
%89’u kamu sektörüne aittir. Kamunun malî piyasalardaki ezici yükü-
nün bir ba"ka örne%i de reel kredi maliyetlerinin %50’sinden ço%unu 
disponibilite oranları, munzam kar"ılıkları ve vergiler biçimindeki kamu 
yükünün olu"turmasıdır.

iii. Kurumlar ve araçlar arası rekabet zayıf, malî derinle"me yetersizdir. 
Menkul kıymetlerin çok büyük ço%unlu%unu banka mevduatları ve 
kamu de%erleri olu"turmakta; tüm özel sektör menkul kıymetlerinin 
toplamdaki payı %26’yı a"amamaktadır.

iv. Yabancı sermaye akımlarında do%rudan ve portföy yatırımlarının payı 
dü"ük artı"ı istikrarsız; buna mukabil yüksek maliyetli sıcak paranın 
payı yüksektir.

!" Finans kesimi reformu iki alanda yürütülecektir. Birincisi, malî kalabalık-
la"manın (crowding-out) kontrol altına alınması, mevduat munzam kar"ı-
lıkları ve disponibilite oranlarının dü"ürülmesi ve finans sektörüne yönelik 
vergi reform uygulamaları ile reel kredi maliyetlerinin a"a%ı çekilmesidir.
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!" !kincisi, kurumlar ve araçlar arası rekabetin artırılmasıdır. Bu alandaki uy-
gulama "öyle özetlenebilir.

i. Bankaların yeni malî araçlara yönelmesi özendirilecek, bankaların reka-
bet gücü artırılacaktır. Yatırım fonları çek hesabına ba%lanacak, banka 
garantili bonolar yaygınla"tırılacak, bankaların tüketici finansman "ir-
keti kurmalarına izin verilecektir.

ii. $irketlere ve tasarrufçulara zengin finans seçenekleri sunmak amacıyla 
varlık borç ve alacakların menkul kıymetlere dönü"türülüp bu de%erle-
rin borsalarda i"lem görmesi (securitization) özendirilecektir.

iii. Risk sermayesi kurumu küçük ve orta boy i"letmelere yönelik finans-
man kurumları kıymetli evrak fonları, tüketici bankaları, risk yönetim 
araç ve kurumları, enformasyon kurumları kurulacaktır.

iv. Menkul kıymet yatırım fonları yeniden düzenlenecek, malî piyasaların 
geli"tirilmesinde ve özelle"tirmede bu kurumlardan etkin olarak yarar-
lanılacaktır.

v. Uluslararası finansmanda do%rudan ve portföy yatırımlarını özendire-
cek uygulamalara ve bu çerçevede yabancı ülke yatırım fonlarına a%ırlık 
verilecektir.

4.2. Finans Kesimi Reformunun Öncelikli Uygulamaları
i. E"anlı yürütülecek kamu reformu ile mali kalabalıkla"ma (crowding-out) 

dengeleme ve onarım programının en ba"ından itibaren kontrol altına alı-
nacaktır.

ii. Hisse senedine yapılacak yatırımlar ilk malî yıl içinde vergi dı"ı bırakıla-
caktır.

iii. Nominal de%il reel faizlerin vergilendirilmesi, stopajın kaldırılması ilk 
mali yıl içinde ba"latılacaktır.

iv. Banka ve sigorta muameleleri üzerindeki vergileri Ocak 1992 itibarı ile 
dü"ürecek uygulama aynen benimsenerek uygulanacaktır.

v. Bankaların yeni araçlara yönelmesini engelleyen uygulama ve düzenle-
meler dengeleme ve onarım programının di%er boyutlarıyla birlikte ve bir 
sistem yakla"ımı ile ele alınarak, uzla"ma mekanizmasıyla ilk üç aydan iti-
baren kaldırılacaktır.

vi. Menkul kıymet yatırım fonları ilk 6 ay içinde yeniden düzenlenip, yatırım 
fonları çek hesabına ba%lanacak; banka dı"ı kurumlara fon kurma hakkı 
verilecek; fonların yönetim, denetim ve di%er fonksiyonları birbirinden 
ayrılacaktır.

vii. Özel "irketlerin finansman bonosu ve tahvil, bankaların banka garantili 
bono çıkartmalarını engelleyen, zorla"tıran düzenlemeler ilk altı ay içinde 
ortadan kaldırılacaktır.



VII. Dem"rel Hükümet" • 6561

viii. Risk sermayesi kurumu risk yönetimi araç ve kurumlarının, enformasyon 
kurumlarının geli"tirilmesine ili"kin ara"tırmalar ilk üç ay içinde ba"latılıp 
bu kurumların ilk yılsonunda faaliyete geçmesi hedeflenecektir.

ix. Küçük ve orta boy i"letmelerin finansman sorununa çözümler ilk üç ay 
içinde Halk Bankası bünyesinde ilk yıl sonunda da yeni olu"turulacak kü-
çük ve orta boy sanayi bankacılı%ı çerçevesinde ele alınacaktır.

x. Kamu reformu ile malî denge sa%lamaya ba"landı%ında ve konsensüs me-
kanizması ile, disponibilite ve munzam kar"ılıklar ilk altı ay sonundan iti-
baren dünya standartlarına do%ru indirilecektir.

III. ORTA VE UZUN DÖNEM SANAY" ATILIM STRATEJ"S"
1. Giri!
!" 1980’li yıllarda, Türkiye’de sanayile"me stratejisinden vazgeçilerek, sanayi 

politikaları ekonominin ana ekseni olmaktan çıkartılmı"tır. Kamu kesimi 
imalat sanayinden dı"lanırken, K!T’ler güçsüz, verimi dü"ük ve giderek 
zarar eden bir performans içine itilmi"lerdir. Özel kesim sanayi ise ticaret 
a%ırlıklı politikalar ile geri sıralara gönderilirken, yüksek maliyetler ile yük-
sek kur ve faiz politikaları da sanayicinin önüne engel olarak konulmu"tur.

!" 1960 ve 1970’li yıllarda sanayile"menin kritik e"i%ine gelmi" olan Türkiye, 
1980’li yıllarda sanayile"mede derinlik ve yo%unluk kazandıracak olan ara 
ve yatırım malları projelerinden vazgeçerek hem sanayile"me e"i%ini hem 
de ekonomik bunalımı a"ma becerisini gösterememi"tir.

!" Halbuki, aynı dönemde Türkiye ile benzer konumda olan Güney Kore; kriz-
le kar"ıla"tı%ı noktada bunu daha hızlı sanayile"me kararları ile a"abilmi"-
tir. Aynı "ekilde, 1970’li yıllarda krize giren !talya’da ekonomisini kısa süre-
de büyümeye geçirerek bu krizi a"mı"tır. Son yıllarda, bu örnekler dı"ında, 
sanayile"meden vazgeçerek krizi a"an hiçbir ülke yoktur.

!" Türkiye’de, son yıllarda uygulanan iktisat politikaları sanayide krizi yaygın-
la"tırmaktadır. Geçici finans kaynakları ile artan miktarlarda yurtdı"ından 
gelen girdilere dayalı olarak sürdürülen sanayi üretimi ve fason çalı"ma alı"-
kanlıkları sanayimizin kaynak yaratma mekanizmasını da tahrip etmekte-
dir.

!" Bunların yanı sıra, ihracatta sürekli bir artı" sa%layabilmenin yolu da sana-
yile"meden geçmektedir. Ayrıca, ihracat için yalnızca bir sanayile"me stra-
tejisine sahip olmak yetmemekte, sanayile"menin do%ru yönde ve do%ru 
zamanlama ile yapılması gerekmektedir. Türkiye’nin ekonomik geli"mesin-
de esas olan üretim veya ithalat yoluyla bazı yeni mallara sahip olmak ve 
bunları ihraç edebilmek de%il, dünya pazarlarında sürekli yer tutabilmektir. 
Aksi ile yetinmeye çalı"mak dünyada bugün sanayile"me stratejisine verilen 
anlamın ve ça%ın gerisinde kalmaktır.

!" Bütün bu nedenlerle 1990’lı yılların ba"ında gelinen ortam Türk ekonomi-
sine yeni bir yön kazandıracak, yeni bir ufuk verecek, bir atılım sa%layacak 
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sanayile"me stratejisini gerektirmektedir. Türkiye’yi 2000’li yıllara sadece 
böyle bir sanayile"me stratejisi ta"ıyabilir.

!" Yeni bir sanayi atılım strateji ile Avrupa Toplulu%u ile bütünle"menin de 
sa%lanması amaçlanmaktadır. Topluluk ile bütünle"mek salt ekonomik bir 
yakla"ım olmamaktadır. Demokrasi ve insan haklarına saygı bu nedenle 
yeni ekonomik örgütlenmenin de önko"ulu olmaktadır.

!" Türkiye ekonomisine yeni bir yön verilirken yeni bir sanayici ku"a%ının da 
yaratılması hedeflenmektedir. Sektörler arası kar"ılıklı etkile"me süreci git-
gide önem kazanırken sanayileri geli"tirmeden önce sanayicileri yaratmak 
amaçlanmaktadır.

!" Yabancı sermaye açık, yapıcı ve te"vik edici politikalarla özendirilecek ve 
desteklenecektir.

!" Sanayi ve ticaretin geli"tirilmesinde serbest bölgeler önemli bir yer alacak 
ve buna ili"kin uygulamalar bekletilmeden ba"latılacaktır.

!" Ayrıca sınır ticaretinin daha da geli"tirilmesi sa%lanacaktır.

!" 1990’ların dünyasında rekabet önem kazanmaktadır. Ancak bu, fiyatlara 
ek olarak teknolojinin ön plana çıkmasıyla olmaktadır. Nitelikli ve yüksek 
ücretli emek de, yeni teknoloji devriminin getirdi%i bir zorunluluktur. Dü-
"ük ücretler ekonomisi aynı zamanda dü"ük verimlilik ekonomisidir. Dü-
"ük reel ücretler 1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisinde hızlı büyüme için bir 
avantaj sa%lamayacaktır.

!" Hem kamu hem de özel kesim için tekelci ve idari kararlarla fiyat saptama 
yöntemleri yerine esnek fiyat olu"umunun giderek piyasalarda i"lerlik ka-
zanması amaçlanmaktadır. Böylece, piyasalarda rekabet önem kazanacak-
tır.

Geli"mi" ülkeler ve yakın ili"ki içinde olaca%ımız Avrupa Toplulu%u ülkeleri bi-
yoteknoloji, ileri mikro elektronik, robotikler ve bilgisayar alanlarını yakın 
gelece%in kilit sektörleri olarak benimsemi"lerdir. Bunların yanı sıra petro-
kimya, petrol arıtımı, elektronik, ince mekanik, ilaç, uçak ve sentetik iplik 
gibi alanlar ise olgunla"maya geçi" a"amasındadır. Türkiye’de de bu alanlar 
sanayi stratejisi ve sektör politikaları uzla"ma çerçevesinde öncelikle te"vik 
edileceklerdir.

!" 3’üncü teknoloji devrimi ürünlerinden otomasyon, bilgisayar kontrollü ta-
sarım ve üretim, bilgi üretimine yönelik sanayi ve hizmetlerin sadece itha-
latçısı olmadan, bunları yeni tüketim hevesleri olarak görmeden, gelece%in 
üretim süreçleri olan, bilime dayanan ve üstün beceri yo%unlu%u isteyen 
alanlara da geçilmesi bugünden programlanarak, te"vik edilecektir.

!" Yeni yatırımcılık hamlesi yaratılarak, sektör önderlerinin Türkiye’nin sana-
yi co%rafyasını de%i"tirmek amacıyla sanayiden yoksun bölgelere yönlendi-
rilmesi için tüm te"vik araçlarından yararlandırılacaktır.
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!" Ülkemiz açısından özel önemi olan az geli"mi" bölgelerin di%er bölgelerle 
olan geli"mi"lik farklılı%ının giderilmesi amacı ile kısa vadeli programlar 
uygulanarak, tüm te"vik araçlarından yararlanacak pilot merkezler olu"tu-
rulacaktır.

!" GAP’la bütünle"en gıda ve tarıma dayalı sanayilerin bu bölgelerde kurulma-
sı için yatırımcılar tüm te"vik araçlarından yararlandırılacaktır.

!" Türkiye’nin üretim sınırlarını de%i"tirmek, yeni sektör politikalarının i"ler-
li%ini kolayla"tırmak, üretimin ülke içinde yeni yerle"im dokularına yayıl-
masını sa%lamak için “yeni üretim ve ula"tırma aksları” olu"turulacaktır.

!" Yeni sanayi atılım stratejisinin can damarı kaynakların yeni projelere hızla 
tahsis edilmesi olacaktır.

!" Projeye ba%lı ba%ı" tipi veya kredi sistemine esneklik getiren kontrollü kre-
diler ön plana çıkartılacaktır.

!" Te"vikler global bir yakla"ımla sektör ve ürün bazında yatırım ve verimlili%e 
yöneltilecektir.

!" Yatırım te"viklerinde esas nokta yatırımcıdan yararlanarak üretimi destek-
lemek olacaktır.

!" Seçilecek pilot sektörlerde ara"tırma-geli"tirme, proje geli"tirme ve tekno-
loji transferleri için ba%ı" türü te"vikler uygulanacaktır.

EK-3
GÜNEYDO%U
Ülkemizin, geçmi"ten gelen sorunlarını a"arak, demokratik hukuk devleti için-

de huzur, güven ve barı"ı sa%lamak için Do%ruyol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti bu ilke ve önerileri benimsediklerini kamuoyuna saygıyla duyururlar.

Güneydo%u’da bir süredir ya"anan "iddet ve terör olayları, öncelikle ele alınma-
sı gereken partiler üstü çok önemli bir sorundur.

Bu sorunun çözülmesi ancak demokratik bir hukuk devleti içinde mümkündür.
Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Bu devleti kuran ulusumuzun, cum-

huriyetimizi ve demokrasimizi benimseme sürdürme ve geli"tirmede rıza birli%i 
vardır. Bu rıza birli%i sorunun çözümünü kolayla"tıracak en önemli unsurdur.

Ça%ımızda, silahla, "iddetle, terör yoluyla hak elde etme dönemi kapanmı"tır. 
Günümüz ko"ulları hakların elde edilmesi ve ya"atılması için ortak barı"çıl kurallar 
ve kurumlar olu"turmu"tur.

Avrupa Güvenlik ve !"birli%i süreci (AG!K) ve Paris "artı, ülkeler ve halklar için 
küresel düzenler, haklar ve özgürlükler getirmi"tir. Bu kurallar, sözle"melerin im-
zacı tarafı olarak Türkiye için de uyulması gereken zorunlu kurallardır.

Ülkemizin tümünde, insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı bir hukuk dev-
leti mutlaka kurulacaktır. Bu hukuk devletinde yurtta"ların kendilerine verilen hak 
ve özgürlükleri kullanmak ve geli"tirmek istekleri de do%aldır. Ancak, bu istemlerin 
yerine getirilmesinde hukukun izin verdi%i araçlar kullanılabilir.
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Devletin demokratik otoritesi ve yasalar çerçevesinde tüm siyasal istekler, par-
lamento, kitle örgütleri, basın yoluyla tartı"ılabilir ve uygulamaya konulabilir.

$iddet ve terör yolu ile devletin varlı%ına ve demokratik otoritesine saldırı in-
san hak ve özgürlükleri çerçevesine girmez ve kabul edilemez. Devletin görevi de 
hukuka ve insan haklarına ba%lı bir demokratik devlet anlayı"ını ödünsüz uygula-
maktır. Böyle bir devlet anlayı"ı ve devlet yapısı, ülkenin ve yurtta"ların tümü için 
önümüzdeki dönemde mutlaka ve eksiksiz olarak kurulacaktır.

Yurtta"larımız arasında kültür, dü"ünce, inanç, dil ve köken farkları olması 
do%aldır. Bunlar ba"ka ülkeler için de geçerlidir. Böylesine çe"itlemeler demokratik 
ve üniter devlet için bir zaaf de%ildir. Bir üniter yapı içinde çe"itli etnik, kültürel 
ve dile ili"kin kimlik özellikleri özgürce ifade edilebilir, özenle korunabilir ve ra-
hatça geli"tirilebilir. Bu ulus ve devlet birli%inin gücünü azaltmaz aksine peki"tirir. 
Türkiye’de yapılması gereken ve hedeflenen de budur.

Ülkemizde uluslararası anla"malarla kabul edilen azınlıklar dı"ında hiçbir yurt-
ta"ımız azınlık sayılamaz. Türkiye’de herkes e"ittir ve 1’inci sınıf yurtta"tır. Herke-
sin kendi ana dilini, kültürünü, tarihini, folklorunu, dinî inançlarını ara"tırması, 
koruması ve geli"tirmesi temel insan hak ve özgürlü%ü kapsamı içindedir. Bu haklar 
yasalar çerçevesinde sa%lanacaktır.

Ancak devletin resmî dili, bayra%ı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyeti-
nin hükümranlık hakları her türlü tartı"manın dı"ındadır.

Terör ve anar"i yaratanlar ve "iddet kullananlar hukuk içinde mutlaka etkisiz 
hale getirilecektir.

Demokratik bir hukuk devletinde de, ola%anüstü hal ve benzeri kurumlara 
ba"vurmak zaman zaman gerekli olabilir. Ancak bu kurumlar, yıllarca sürer ise et-
kinliklerini yitirebilirler. Devletin resmi bilgileri elde edildikten sonra Hükümet bu 
konuyu temelden ele alacak ve çözüme kavu"turacaktır. Bu çerçevede yeni ve etkin, 
siyasal, ekonomik, sosyal, hukuksal ve dı" politika önlemlerine ba"vurulacaktır Ay-
rıca, uygulanmakta olan koruculuk sisteminin ve bölge valili%inin yarar ve zararları 
da de%erlendirilip; yeni kararlara varılacaktır.

Halkımız, bu sorunu demokratik hukuk devleti otoritesi, insan hakları ve de-
mokrasi içerisinde mutlaka çözece%imize inanmalıdır ve bu konuda parlamentosu-
na ve hükümetine güvenmelidir.

Hükümeti olu"turan partilerin; tüm halkımıza saygı, sevgi, "efkat ve insan 
hakları anlayı"ıyla yakla"tı%ı ve hep böyle yakla"aca%ı konusunda kimsenin ku"ku-
su olmamalıdır.

Bölgenin kalkınması, ya"am "artlarının iyile"tirilmesi, bozulan dengelerin dü-
zeltilmesi, haksızlıkların önlenmesi politikalarımızın vazgeçilmez temelini olu"tu-
racaktır.

Ülkemiz demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, ulusal bütünlük, güven ve 
barı" içinde ya"anan bir ülke haline mutlaka getirilecektir.
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KALKINMA
Do%ruyol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti, bölgeler arasındaki denge-

sizlik ve toplumun geni" kesimlerini do%rudan ilgilendiren konularda ili"ik ilke ve 
önerileri benimsediklerini kamuoyuna saygıyla duyururlar.

A) BÖLGE KALKINMA PLANLARI
Türkiye’de, son 10 yılda bölgelerarası geli"mi"lik farkları artmı"tır. Bu durum, 

Hükümetin üzerinde duraca%ı önemli sorunlardan biridir. Bu nedenle bölgeler ara-
sındaki dengesizli%i gidermek bölgelerarası toplumsal ve ekonomik bütünle"meyi 
sa%lamak kararındayız. Bu amaçla gerek ekonomik faaliyetlerin, gerek kamu hiz-
metlerinin da%ılımında bu hedefin gerektirdi%i altyapıyı hazırlayan ve destekleme 
mekanizmalarını kuran bir “Bölgesel Geli"me Politikası” uygulanacaktır.

Geli"mi" bölgeler içinde de daha az geli"mi" yöreler bulunmakla birlikte, geri 
kalmı"lı%ın co%rafi bir bütünlük gösterdi%i Do%u ve Güneydo%u Anadolu bölgeleri-
ne özel bir önem verilecektir.

Do%u ve Güneydo%u için genel ve Bölge Kalkınma Planları çerçevesinde özel 
“Bölgesel Kalkınma Planı” hazırlanarak uygulamaya geçilecektir.

Amacımız, bu bölgede ve geri kalmı" di%er bölgelerde kaynakları harekete geçi-
rerek, üretimi artırmak, bölge halkına yeni i" ve geçim olanakları yaratmaktır.

Bu amaçla

1. - Kamu yatırımları artırılacak, özel sektör yatırımları için te"vik sistemi de-
%i"tirilecektir.

Do%u ve Güneydo%u Bölgesi geli"memi" altyapısı, tarım a%ırlıklı ekonomisi, tü-
ketim merkezlerine uzaklı%ı, güç do%a ko"ulları gibi nedenlerle tüm te"vik önlem-
lerine ra%men özel sektör için yatırım yapılabilir bir bölge haline getirilememi"tir. 
Öte yandan kamu yatırımları da istenen düzeye ula"amamı"tır.

Ülke Kalkınma Planlarında yer alan ve 1980 öncesi ba"latılan birçok tesis ve 
fabrika ANAP döneminde yeniden de%erlendirme yapılarak durdurulmu"tur. Böy-
lece Irak-Türkiye !kinci Boru Hattı, GAP Projesi ve bir kısım güvenlik amaçlı yatırım 
dı"ında yeni i" ve istihdam alanlarının yaratılmasına olanak sa%layacak ciddi hiçbir 
yatırım 1980 sonrasında gerçekle"tirilmemi"tir.

Bölge için verilen te"vik belgelerindeki artı", bölgede yatırımların artmasına ve 
ekonominin geli"mesine önemli bir katkı yapmamı"tır. Birçok te"vik belgesi proje 
a"amasında kalmı", bazıları da basit yapılarla sınırlı kalmı"tır. Te"vik verilen proje-
lerin gerçekle"mesini izleyecek ve verilen kaynakların yerinde kullanılmasını sa%la-
yacak bir denetim yapılmamı"tır. Bölge için sa%lanan bazı kaynaklar bölge dı"ında 
kullanılmı"tır. Do%u ve Güneydo%u Bölgesine yatırım yapmayı özendirecek yeni bir 
te"vik sistemi geli"tirilecektir.

Bölgesel Kalkınma Planı yalnız özel sektöre yönelik te"viklerle sınırlı kalma-
yacak, kamu kesimi de öncü ve giri"imci olarak bölgenin ekonomik ve toplumsal 
sorunlarının çözümünde gerekli katkıyı yapacaktır.
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2. - !"sizlik sorununa kısa dönemde “Özel !stihdam Projeleri” yardımı ile çö-
züm bulunacaktır.

!"sizlik Do%u ve Güneydo%u bölgelerinde büyük boyutlara ula"maktadır. Özel-
likle 1980 sonrasında üretken sektörlere yapılan yatırımların dü"üklü%ü i"sizlik 
sorununun daha da a%ırla"masına yol açmı"tır.

Tarımın bölgedeki yapısı ve özelli%i yerle"ik birimlerinin küçüklü%ü ve da%ı-
nıklı%ı, yatırımların yetersizli%i bölgede i"sizli%i en önemli sorun haline getirmi"tir.

!"sizlik sorununa üretken alanlarda yapılacak yatırımlarla çözüm bulunabile-
cektir. Ancak yatırım projelerinin sonuçlanması belirli bir süreyi gerektirdi%inden, 
kısa dönemde i"sizlik sorununa “Özel !stihdam Projeleri” ile çözüm getirilecektir.

B) HÜKÜMET, TOPLUMUN GEN"$ KES"MLER"N" DO%RUDAN "LG"-
LEND"REN KONULARA YEN" ÇÖZÜMLER GET"RMEYE KARARLIDIR.

Askerlik süresi kısaltılacaktır.
Asgari ücretten a"amalı olarak vergi alınmayacaktır.
Küçük çiftçinin faiz borçları bir defaya mahsus olmak üzere affedilecektir.
Halkımızın tümüne a"amalı olarak “Ye"il Kart” verilmek suretiyle sa%lık 
hizmeti sunulacaktır. Ekonomik gücü olmayanların sa%lık giderleri devletçe 
kar"ılanacaktır.
Devletin ki"ilere ve kurumlara olan borçları, belli bir ödeme takvimine ba%-
lanarak ödenecektir.
Vergi reformu ile birlikte küçük esnaf, sanatkâr ve üreticilerin vergi yükü, 
gelirleri ile orantılı olarak hafifletilecektir.
!"sizlik Sigortası kademeli olarak getirilecektir.
Ev kadınları a"amalı olarak sigorta kapsamına alınacaktır.
Kadınlarımızın 20, erkeklerimizin 25 hizmet yılını tamamlamaları halinde 
isteyenlerin ya" haddine bakılmaksızın emeklilikleri sa%lanacaktır.
Zaman içinde Sosyal Güvenlik Kurumlarının uyum haline getirilmeleri sa%-
lanacaktır.
Yeni bir e%itim reformu ile birlikte, ö%retmenlerin nitelikleri ve ya"am dü-
zeyleri yükseltilecektir.
Demokratik çerçevede ve hukuk kuralları içinde yolsuzlukların üzerine gidi-
lecektir.
Devlette verimlilik ve etkenlik, kamu görevlilerine adil ve onurlu bir ya"am 
düzeyi sa%layacak bir kamu personel reformu yapılacaktır.

Adil yargıyı, geciktirilmeyen adaleti sa%layacak bir adalet reformu çerçevesinde 
adil ve hızlı yargı ile hakim güvencesi sa%lanacaktır.
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 19 Cilt 1 Birle!im 7

Sayfa 109-138
25.11.1991 Pazartesi

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Ba!kanvekili Yıldırım Avcı

KÂT!P ÜYELER: Ali Günaydın (Konya)
I!ılay Saygın (#zmir)

Açılma Saati: 15.00

BA$KAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7’nci Birle"imini açıyorum. 
19’uncu Dönem Milletvekillerimizi kutlar, çalı"malarının milletimize ve memleke-
timize hayırlı olmasını dilerim.

Toplantı yetersayımız vardır.
Gündeme geçiyoruz.

Hükümet Programının Okunması

BA$KAN — Ba"bakan Sayın Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar 
Kurulunun programı okunacaktır.

Bakanlar Kurulu programını okumak üzere, Ba"bakan Sayın Süleyman Demi-
rel; buyurun efendim. (DYP sıralarından ayakta alkı!lar, SHP sıralarından alkı!lar)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL ("sparta) — Sayın Ba"kan,
Sayın Milletvekilleri,
20 Kasım 1991 günü göreve ba"layan hükümetin programını sunmak amacı ile 

huzurunuzdayız.
Yüce Meclis’in de%erli üyelerini, "ahsım ve Bakanlar Kurulu adına saygı ile se-

lamlıyorum.
Hepinizin malumu oldu%u gibi, 20 Ekim 1991 Genel Seçimleri hiçbir siyasi 

partiye tek ba"ına hükümet kurma olana%ı vermemi", ancak ba"ında bulundu%um 
Do%ru Yol Partisi, seçimlerden en çok parlamento üyesi çıkaran parti olarak Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’ne girmi"tir.

Bu nedenle demokratik mekanizmanın gere%i olarak, seçimler sonucunda, Par-
lamentoda en çok üye sayısı kazanan parti genel ba"kanı sıfatıyla, Sayın Cumhur-
ba"kanı, hükümet kurmak beni görevlendirmi"tir. Bilinen süreç i"lemi" ve DYP-
SHP Koalisyon Hükümeti kurulmu"tur.

DYP ve SHP arasında olu"an bu hükümet, DYP’nin yüzde 27,2 ve SHP’nin de 
yüzde 20,8 oy tabanıyla toplam yüzde 48 oranında millet iradesi deste%ine sahip 
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bir Hükümettir. Böyle bir halk deste%ine sahip bulunan Hükümetimiz, Türkiye’den 
son 11 yılın en geni" tabanlı Hükümeti olarak yüce Türk milletin huzuruna çık-
maktadır. Bu geni"likte oy deste%ini temsil eden Türk halkının özlemlerini yansıtan 
böyle bir Hükümetin, uzun süreli olması ve ülkemizin sorunlarını çözmesi için her 
türlü çaba gösterilecektir. Çünkü Türkiye yeni bir ümitle yeni bir Hükümeti görev 
ba"ına getirmi"tir.

Hükümetin önünde bulunan “sorunlar tablosu” çözümü bulunan, ama zorlu%u 
tartı"ılmaz olumsuzluklarla doludur.

Her gün ülkenin birçok yerinde etkisini gösteren anar"i ve terör can almaya 
devam etmekte, güvenlik güçleri mensupları ve masum vatanda"larımız "ehit edil-
mekte, büyük illerimizde soygunlar birbirini izlemekte, faili meçhul cinayetlerin 
sayısı artmaktadır.

Türkiye, Birle"mi" Milletler ölçülerine göre insan hakları ve demokrasi de%er-
lendirmesinde 66. sıraya dü"mü"tür. Ekonomik bakımdan ise; 24 OECD ülkesi için-
de en pahalı ve en fakir, i"sizi en çok, en az elektrik, en az demir-çelik kullanan, ki"i 
ba"ına en az otomobili, en az telefonu bulunan bir ülkedir.

1991 yılında nüfus artı" hızı bile yüzde 2,5 iken, büyüme hızı sadece yüzde 2,2 
olabilen ülkemizde ya"am on yılda 70 defa pahallıla"mı", dünyada gelir da%ılımı en 
bozuk ilk on ülke arasına girmi", nüfusunun yüzde 50 sosyal güvenlikten yoksun, 
dünyanın en borçlu ülkeleri arasında yer almı"tır.

Yıllık enflasyon oranları yüzde 70’leri, iç borçlar 80 Trilyon TL’yi, dı" borç ve 
toplam döviz yükümlülüklerimiz 50 milyar doları a"maktadır.

Yatırım ve sanayile"mesi hemen hemen durmu", i"siz sayısı artmı", pahalılı%ı 
önleyememi", 40 ilinin dı"ında göç verdi%i Türkiye yolsuzluk iddialarının doru%a 
çıktı%ı, bu bozuk sosyal yapısı ile halkın gelecek ümitlerinin giderek karamsarlı%a 
dönü"tü%ü bir noktadır.

Ekonomik ve toplumsal alanda ya"anan olumsuzlukların yanısıra, Türkiye, 
kamu yönetimi açısından da son yıllarda a%ır bir tahribata maruz kalmı"tır.

Hükümeti olu"turan iki siyasi partinin ortak amacı, ülkemizin bugün kar"ı kar-
"ıya bulundu%u a%ır sorunları çözmek; ülkede siyasi, ekonomik ve sosyal huzuru ve 
esenli%i kurmak; vatanda"larımızı ezen hayat pahalılı%ına çare bulmak; milletimizi, 
yarının güvence altında gören dengeli bir toplum haline getirmek; toplumsal ada-
leti gerçekle"tirebilecek tüm önlemleri almak; istikrar içinde kalkınmayı sa%lamak; 
Türkiye’yi uygar dünya ile bütünle"tirmek ve böylece, barı", ho"görü, güvenlik ve 
refah Türkiye’sini yaratmaktır.

!"te hükümetimiz bu ana ilke etrafında ve a"a%ıdaki temel hedefleri ve görü"-
leri gerçekle"tirmek amacıyla ve Yüce Meclis’imizin yüksek tasviplerine mazhar ol-
mak umuduyla huzurlarınızda bulunmaktadır.

Özgürlükçü, katılımcı ve her anlamda tam demokratik rejim, Türk milletinin 
vazgeçilmez, feda edilemez, ödün verilemez, ya"am tarzıdır.
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Millet iradesinin mutlak üstünlü%ü ve egemenli%in kayıtsız "artsız Türk mille-
tine ait oldu%u ilkesi, ülkemiz için her "eyin hareket noktasıdır.

Türkiye, devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Ülkemizin bölün-
mez bütünlü%ü tartı"ılamaz. Türkiye’nin üniter devlet niteli%i, toplumsal yapımız-
dan kaynaklanan tarihsel ve geleneksel beraberlik ve birlik fikrini yansıtmaktadır. 
Bu birlik ve beraberlik, ortak bir “siyasi kültürün” sonucudur. Bu beraberlik ve bir-
li%in zedelenmesinin, kesinlikle kimseye yararı yoktur.

Türk devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü%ünü her "artta sonuna 
kadar savunmayı ve kesinlikle korumaya kararlıyız. (DYP sıralarından alkı!lar)

Ülkemizin, günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik ko"ullarını dikkate alan; ça%-
da", katılımcı ve tam demokratik bir anayasaya gereksinimi vardır.

Türkiye’nin ihtiyacı olan anayasa, hukukun üstünlü%ünü vazgeçilmez ilke sa-
yan, tam demokratik ve ço%ulcu sistemi öngören, ça%da" bir anayasadır.

Böyle bir anayasa, Paris $artı’nın da öngördü%ü katılımcı demokrasinin tüm 
ko"ullarını, insan hakları, ki"i hak ve hürriyetleri ile sendikal hakların en ileri ülke-
lerde görülen oranda yer almasını sa%layacak ve Türkiye’nin uygar dünya ile bütün-
le"mesine yönelik önemli bir adımı olu"turacaktır.

Ki"i ve kurumların hak ve özgürlükleri, bu anayasada ça%ımızın en geli"mi" 
anlayı"ı ile sergilenmelidir.

Böyle bir anayasanın siyasi partiler ba"ta olmak üzere, ülkedeki ilgili kurulu"-
larının ve halkımızın uzla"ması sonucu olu"masını önermekteyiz. $una kesinlikle 
inanıyoruz ki, katılımcı demokrasilerde “genel mutabakat” anayasaların kalıcılı%ı-
nın temel "artıdır.

Özetlemek gerekirse; ülkemiz, ça%da" ve tam demokratik bir sivil toplum ana-
yasası ihtiyacı içindedir.

Böyle bir anayasa hazırlama onurunun bu parlamentoya ait olmasını yürekten 
diliyorum.

Hükümet olarak, ülkemizi, yukarıda temel ilkeleri belirtilen bir anayasaya ka-
vu"turulabilmek için TBMM’de bütün olanakları kullanmaya hazır oldu%umuzu 
aziz Türk milletine beyan ederiz.

Paris $artı ve öncesindeki bütün belgelerde yer alan insan haklarına ili"kin te-
mel ilkeler, devletimiz ve toplumumuz için de vazgeçilmez ön "artlar ve ya"amsal 
verilerdir.

Türkiye’de insan hakları uygulamaları, ülkemizin uluslararası taahhütleri, si-
yasal rejimi ve uygar dünya ile bütünle"me yolundaki iradesiyle uyum haline geti-
rilecektir. Bu amaçla Hükümetimiz ülkede ilk kez insan hakları ile ilgili bir Devlet 
Bakanlı%ı kurmu"tur.

Günümüzün yeni evrensel geli"meleri ve ihtiyaçları ile AG!K süreci sonucu 20 
Kasım 1990’da kabul edilen ve ülkemizin de katıldı%ı Paris $artı ve Yeni Dünya Dü-
zeni içinde Türkiye, Dünya ile bütünle"ebilmek için hukuk sistemini gözden geçire-
rek onu, güncel ve evrensel hale getirecektir.



6570 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

Hükümetimiz, Türkiye’de bir hukuk reformu gerçekle"tirmek kararındadır. Bu 
reform Anayasa dahil, hukuk sistemimizin hemen tüm boyutlarını kapsayacaktır.

Yargı, her anlamda ba%ımsız hale getirilecek, adalet sistemi, günü ihtiyaçlarına 
uyum sa%layacak "ekilde de%i"tirilecektir.

Hukuk sistemimizde, evrensel demokrasiye aykırı hüküm veya yapılanmalar 
hangi yasada yer almı" olursa olsun, bunların tümü evrensel de%erler ve normlar 
çerçevesinde de%i"tirilecektir.

Hükümetimiz, “12 Eylül hukuku kalıntıları” olarak nitelendirilebilecek, yasal 
düzenlemeleri, uygulamaları ve kısıtlamaları süratle yürürlükten kaldırarak, her 
alanda tam demokratik bir siyasi ortamı yaratmak gereklili%ine kesinlikle inan-
maktadır. (DYP sıralarından alkı!lar)

Siyasal ya"amın temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yeniden kurumla"ması 
sa%lanacaktır. Yargı kararı olmadan kapatılan siyasi parti ve kurulu"ların u%radı%ı 
haksızlıkların giderilmesi, yasakların kalkması ve hakların iadesi yoluna gidilecek-
tir. (DYP sıralarından alkı!lar)

12 Eylül 1980’de olu"an milli güvenlik konseyi ile bu dönemin di%er yönetim 
yetkilileri her türlü “cezai, mali ve hukuki sorumlulu%un” dı"ında tutan Anayasa’nın 
geçici 15. maddesi objektif ve üniversal hukuk kurallarına aykırıdır. Bu nedenle 
Hükümetimiz, bu hükmü yürürlükten kaldırmak için TBMM’de, gerekli ço%unlu%u 
bulma çalı"malarını ba"latılacaktır. (DYP sıralarından alkı!lar)

Geçti%imiz iki dönemde yürütülen Kanun Hükmünde Kararname uygulaması 
kötüye kullanılmı"tır. Yıllarca bekletilen Kanun Hükmünde Kararnamelerle, yasa-
ma yetkisi, yürütme organına devredilmi", kuvvetler ayrılı%ı ilkesi zedelenmi"tir. 
Hükümetimiz bu uygulamayı sürdürmeye ve Kanun Hükmünde Kararnameleri 90 
gün içinde TBMM’den geçirip yasala"tırmaya kararlıdır. Bu yapılamadı%ı takdirde, 
KHK yok sayılacaktır.

Sayın Ba"kan,
Sayın Milletvekilleri,
Türkiye, her "eyden önce, ça%ın getirdi%i yenile"meyi, devleti ve toplumuyla 

yakalamak zorundadır.
Ülkemizde, çok seslilikle birlikte uzla"ma, barı" ve yapıcı tartı"malar ortamı-

nın olu"turulması ve ho"görünün toplumumuza ve siyasi yönetimlere ilke olarak 
hakim olmasının sa%lanması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Ancak bu sayededir ki, ho"-
görünün, barı"ın ve sosyal ekonomik huzurun hakim oldu%u bir toplumsal daya-
nı"ma Türkiye’sini yaratmak mümkün olacaktır. Hükümetimiz, ho"görü ve sosyal 
barı"ı, toplumun bütün katmanlarına yayacak ortamı yaratmaya kararlıdır.

Geli"en dünya ile bütünle"me ve evrensel de%erleri savunma, Türkiye’nin ken-
di gelenekleri ile ba%da"tırarak sürdürece%i bir geli"me sürecidir. Türkiye, geli"mi"-
lik yoluna devam ederken, bu süreçten ayrılmayı asla dü"ünmemektedir.

Laik ve Atatürk ilkelerine ba%lı Türkiye’de inanç, dü"ünce, anlatım özgürlükle-
ri toplumun temelidir, kısıtlanamaz.
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Hükümet, ça%da" akım ve geli"melere paralel bir basın özgürlü%ü anlayı"ını 
kesinlikle olu"turmak ve uygulamaya koymak kararındadır.

Halkımıza, gerçekleri yansıtan ve do%ru haber alma olana%ı sa%layan tarafsız 
bir devlet radyo-televizyonu mutlaka sa%lanacak ve özel televizyon ve radyo istas-
yonlarının da kurulmasına olanak veren hukuksal ortam hazırlanacaktır.

Bu amaçla hükümetimiz bir yandan bunun gere%i olan Anayasa de%i"iklikleri-
ni sa%lamaya çalı"acak, öte yandan da anayasa de%i"ikli%ini gerekli kılmayan yasal 
düzenlemeleri gerçekle"tirecektir.

Ülkemizin her yanında terör mutlaka önlenecek, yurtta"ların can güvenli%i ve 
huzuru sa%lanacaktır. Siyasi cinayetlerin son bulması ve faillerin yakalanması dev-
letin en önemli görevlerinden biridir.

Güneydo%u Anadolu Bölgemizdeki terör önemli boyutlara ula"mı" ve ülkemi-
zin çok önemli bir sorunun haline gelmi"tir. Hükümetimiz, bu terörü, önlemeye 
kararlıdır. Bunun için de, demokratik rejin içinde kalarak; Ola%anüstü Hal ve Bölge 
Valili%i düzenlemesi ve Koruculuk sistemi gözden geçirilecek; Silahlı Kuvvetlerimiz 
ve di%er güvenlik güçlerimiz arasında, komuta, karar ve uygulama birli%i sa%lana-
cak; suçsuz yöre halkına "efkatle davranılacak, devletle halkın güven ba%ı yeniden 
kurulacaktır.

Güneydo%u’da ya"anan "iddet ve terör olayları, öncelikle ele alınması gereken 
partiler üstü çok önemli bir sorundur. Bu soruna demokratik hukuk devleti içinde 
çözüm bulunacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Bu devleti kuran ulusumuzun, Cum-
huriyetimizi ve demokrasimizi benimseme, sürdürme ve geli"tirmede rıza ve irade 
birli%i vardır. Bu birlik sorunun çözümünü kolayla"tıracak en önemli unsurdur.

Ça%ımızda, silahla, "iddetle, terör yoluyla hak elde etme dönemi kapanmı"tır. 
Günümüz ko"ulları hakların elde edilmesi ve ya"atılması için ortak barı"çıl kurallar 
ve kurumlar olu"turmu"tur.

“Avrupa Güvenlik ve !"birli%i” süreci (AG!K) ve “Paris $artı” ülkeler ve haklar 
için küresel düzenler, haklar ve özgürlükler getirmi"tir. Bu kurallar, sözle"melerin 
imzacı tarafı olarak Türkiye içinde uyulması gereken kurallardır.

Ülkemizin tümünde, insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı bir hukuk dev-
leti mutlaka kurulacaktır. Bu hukuk devletinde, yurtta"ların kendilerine verilen 
hak ve özgürlükleri kullanmak ve geli"tirmek istekleri de do%aldır. Ancak, bu is-
temlerin yerine getirilmesinde hukukun verdi%i araçlar kullanılabilir.

Devletin demokratik otoritesi ve yasalar çerçevesinde tüm siyasal istekler, par-
lamento, kitle örgütleri, basın yoluyla tartı"ılacak ve uygulamaya konulacaktır.

$iddet ve terör yolu ile devletin varlı%ına ve demokratik otoritesine saldırı, in-
san hak ve özgürlükleri çerçevesine giremez ve kabul edilemez Devletin görevi de 
hukuka ve insan haklarına ba%lı bir demokratik devlet anlayı"ı ödünsüz uygulamak-
tadır. Böyle bir devlet anlayı"ı ülkenin ve yurtta"ların tümü için güvence olacaktır.
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Yurtta"larımız arasında kültür, dü"ünce, inanç, dil ve köken farkları olması 
do%aldır. Bunlar ba"ka ülkeler içinde geçerlidir. Böyle bir çe"itlilik demokratik ve 
üniter devlet için bir zaaf de%ildir. Bir üniter yapı içinde çe"itli etnik, kültürel ve 
dile ili"kin kimlik özellikleri özgürce ifade edilebilecek, özenle korunabilecek ve ra-
hatça geli"tirebilecektir. Bu, ulus ve devlet birli%inin gücünü azaltmayacak, aksine 
peki"tirecektir.

Ülkemizde uluslararası anla"malarla kabul edilen azınlıklar dı"ında hiç bir 
yurtta"ımız azınlık de%ildir. Türkiye’de herkes e"ittir ve birinci sınıf yurtta"tır. 
Herkesin kendi ana dilini, kültürünü, tarihini, folklorunu, dini inançlarının ara"tır-
ması, koruması ve geli"tirmesi temel insan hak ve özgürlü%ü kapsamı içindedir. Bu 
haklar yasalar çerçevesinde sa%lanacaktır.

Ancak devletin resmi dili, bayra%ı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyeti-
nin hükümranlık hakları her türlü tartı"manın dı"ındadır. (DYP sıralarından alkı!-
lar)

Terör ve anar"i yaratanlar ve "iddet kullananlar hukuk içinde mutlaka etkisiz 
hale getirilecektir.

Halkımız, bu sorunun demokratik hukuk devleti otoritesi, insan hakları ve de-
mokrasi içinde mutlaka çözece%imize inanmalıdır ve bu konuda parlamentosuna ve 
hükümetine güvenmelidir.

Hükümeti olu"turan partilerin, tüm halkımıza saygı, sevgi, "efkat ve insan 
hakları anlayı"ıyla yakla"tı%ı ve hep böyle yakla"aca%ı konusunda kimsenin ku"ku-
su olmamalıdır.

Bölgenin kalkınması, ya"am "artlarının iyile"tirilmesi, bozulan dengelerin dü-
zeltilmesi, haksızlıkların önlenmesi politikalarımızın vazgeçilmez temelini olu"tu-
racaktır.

Sayın Milletvekilleri,

Türkiye’de, son 10 yılda bölgelerarası geli"mi"lik farkları artmı"tır. Bu durum, 
Hükümetin üzerinde duraca%ı önemli sorunlardan biridir. Bu nedenle bölgeler ara-
sındaki dengesizli%i gidermek, bölgelerarası toplumsal ve ekonomik bütünle"meyi 
sa%lamak kararındayız. Bu amaçla gerek ekonomik faaliyetlerin, gerek kamu hiz-
metlerinin da%ılımında bu hedefin gerektirdi%i altyapıyı hazırlayan ve destekleme 
mekanizmalarını kuran bir “Bölgesel Geli"me Politikası” uygulanacaktır.

Geli"mi" bölgeler içinde de daha az geli"mi" yöreler bulunmakla birlikte, geri 
kalmı"lı%ın co%rafi bir bütünlük gösterdi%i Do%u ve Güneydo%u Anadolu Bölgeleri-
ne özel bir önem verilecektir.

Do%u ve Güneydo%u için genel ve bölge kalkınma planları çerçevesi içinde özel 
“Bölgesel Kalkınma Planı” hazırlanarak uygulanacaktır.

Amacımız, bu bölgelerde ve geri kalmı" di%er bölgelerde kaynakları harekete 
geçirerek, üretimi arttırmak, bölge halkına yeni i" ve geçim olanakları yaratmaktır.

Bu nedenle;
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Kamu yatırımları arttırılacak, özel sektör yatırımları için özel bir te"vik sistemi 
geli"tirilecektir.

Bölgesel kalkınma planı, yalnız özel sektöre yönelik te"viklerle sınırlı kalma-
yacak, kamu kesimi de öncü ve giri"imci olarak bölgenin ekonomik ve toplumsal 
sorunlarının çözümünde gerekli katkıyı yapacaktır.

!"sizlik sorununa kısa dönemde “Özel !stihdam Projeleri” yardımı ile çözüm 
aranacaktır.

!"sizlik tüm bölgelerde büyük boyutlara ula"maktadır. Özellikle son yıllarda 
üretken sektörlere yapılan yatırımların dü"üklü%ü i"sizlik sorunun daha da a%ırla"-
masına yol açmı"tır.

Sayın milletvekilleri,
Hükümet Programında yer alan konular, ülkemizin çözüm bekleyen ba"lıca 

sorunlarıdır. Programda yer almayan, ancak devletin klasik görevleri arasında bu-
lunan bütün konular ve hizmetlerin bu yeni dönemin ve ça%ın gere%i olarak daha 
etkin ve daha nitelikli bir "ekilde yerine getirilmesi için devletin yeniden yapılan-
ması, restorasyonu sa%lanacaktır.

!"kence bir insanlık suçudur. Son yıllarda bu konuda ülkemize yöneltilen iddi-
alar herkesi rahatsız etmi"tir. Bunun önlenmesi görevimizdir.

Yeniden yapılanma içinde israf, kırtasiyecilik ve yolsuzlukla mücadele üzerinde 
en çok durulacak konular olacaktır. Bu amaçla kamu denetim sistemi yeniden göz-
den geçirilecektir.

TBMM adına denetim yapan Sayı"tay’ın bu görevi eksiksiz yerine getirmesi 
sa%lanacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Hükümetimizin ekonomik programı, Türk ekonomisinin acil çözüm bekleyen 

sorunlarına kalıcı ve tutarlı bir yakla"ımın siyasi bir ifadesidir. Hükümetimiz bir 
çözüm üretme ve istikrar hükümeti olacaktır. Çözüm üretirken açıklık, e"itlik ve 
"effaflık esas olacaktır.

Ekonomimizin gündemindeki ilk sırayı enflasyonun dü"ürülmesi almaktadır. 
Yıllardır dü"ürülmedi%i için kronik bir yapı kazanan enflasyon, bugün itibariyle 
yüzde 70’lere dayanmı" ve kısa sürede üç haneli rakamlara ula"acak bir e%ilime 
girmi"tir. Programımızda, enflasyonla mücadelenin ilk sırayı almasının nedenleri, 
kronikle"mi" yüksek enflasyonun ekonomideki mali ve reel dengelerin altüst oldu-
%unu dü"ürüldü%ü istikrarlı bir ortamın olu"turulmasının zorunlulu%udur.

Halkımızın enflasyon ve geçim sıkıntısından kesinlikle ve kısa süre içinde kur-
tarılması için ilk etapta gerekli dengeleyici önlemler alınacaktır. Devralınan ekono-
mide bozulmu" dengeleri düzeltici önlemler, geçmi" dönemden gelen sorunların 
çözümü için gerekli olacaktır.

Yüzde 70 düzeyinde olan enflasyon oranı, ekonomik dengelerdeki bozulma 
hızının son aylarda giderek artması nedeniyle kısa sürede üç haneli rakamlara ula-
"acak bir e%ilime girmi"tir. !lk a"amada bu e%ilimi durdurup, enflasyonu kısa sü-
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rede azaltabilmek için tutarlı ve bütünsel bir dengeleme, onarım ve canlandırma 
programının acilen uygulamaya konulması gerekmektedir. Ekonomik kararlarda 
tutarlılı%a, süreklili%e ve açıklı%a özel önem verilecektir. (DYP sıralarından alkı!lar)

Türkiye ekonomisini hem acilen onarmak ve canlandırmak, hem de yeni bir sa-
nayile"me bakı"ı kazandırarak canlılık sa%lamak amaçlarıyla olu"turulan ekonomik 
program iki bölümlü olarak uygulanacaktır. Program ilk bölümünde enflasyonun 
dü"ürülmesi ve ekonominin dengelerinin kurulmasına dönük politikalar belirle-
nirken, ikinci bölümle Türk ekonomisine yeni bir canlandırma kazandıracak atılım 
programının politikaları olu"turulmaktadır.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Ekonomilerde dengenin sa%lanması ve onarım sürecinin i"letilmesinin temel 

ko"ulu, dü"ürülmeye çalı"ılan enflasyonun do%ru te"his edilmesi ve uygulama prog-
ramlarının bu te"hise uygun olarak hazırlanıp, kararlı bir "ekilde uygulanmasıdır.

Türkiye’de özellikle 1980’li yılların ikinci yarısından bu yana ya"anan süreç 
sonunda bugün gelinen noktadaki enflasyon, yüksek bir kronik enflasyondur. 
Uluslararası verilere göre, son yıllarda dünyada yalnızca 35 ülke yüzde 20’yi a"an 
enflasyonlar ya"arken, ülkemiz son on yıldır ortalama olarak yılda yüzde 45-50 do-
layındaki enflasyonla dünya sıralamasında en yüksek enflasyonlu ilk on ülke içinde 
yer almaktadır.

Türkiye ekonomisini onarmak ve yeni sanayi yapısını olu"turmak için ekono-
minin dengelenmesi "arttır. Bunun içinde mevcut ekonomik krizi derinle"tiren ve 
kurumsalla"an enflasyonun hızla dü"ürülmesi gerekmektedir.

Para programının, maliye ve reel döviz kuru politikaları ile birlikte sıkı bir ko-
ordinasyon ve etkile"im içinde yapılması temel yakla"ımımız olacaktır.

Bu program çerçevesinde uygulanacak para politikasının kilit noktası Merkez 
Bankası parasının kontrolüdür.

Yeni bir anlayı"la uygulamaya konulacak para programının ba"arısı büyük öl-
çüde bütçe politikaları ile olan tutarlılı%ına ba%lıdır. Bu nedenle, bütçe ve fonların 
gerçek durumunun öncelikle anla"ılması, bu verilerin reel büyüme ve reel döviz 
kuru hedefleri ile birle"tirilerek Merkez Bankası için tutarlı hedeflerin üretilmesi 
gerekmektedir.

Programın kur politikaları ise bütçe, para politikaları ve enflasyon hedefleri 
ile birle"tirerek ele alınacak ve mali koordinasyonun sa%lanmasına özen gösterile-
cektir.

Sayın Ba"kan,
Sayın Milletvekilleri,
Enflasyonla kamu açıkları arasındaki sıkı ili"ki nedeniyle dengeleme programı-

nın yo%unla"aca%ı alanların ba"ında kamu maliyesi gelmektedir.
Türkiye’de son yıllarda kamu sektörü borçlanma gere%inin GSMH’ya oranı 

1990’da resmi verilere göre yüzde 9,4 olmu", 1991’de yüzde 10’nun üstüne çıkması 
beklenmektedir. Körfez krizi nedeniyle dı" dünyadan alınan hibeler hariç tutula-



VII. Dem"rel Hükümet" • 6575

cak olursa, 1991 yılı kamu açı%ı oranı yüzde 13 düzeyine ula"acaktır. 1990 yılında 
kamu açıklarının yarısı ise K!T açıklarından kaynaklanmaktadır. Konsolide bütçe-
deki iç ve dı" faiz ödemelerinin GSMH’ya oranı bütçe yatırımlarının payını geride 
bırakmaktadır.

Ya"anan yüksek oranlı kronik enflasyonu bir an önce dü"ürmek için uygulama-
ya konacak olan bu “Dengeleme ve Onarım Programıyla kamu sektörü borçlanma 
gere%inin GSMH’ya oranının iki yıl içinde 4,5’ler düzeyine indirilmesi hedef alın-
mı"tır.

Denk bütçe kuralı, Hükümetimizin temel amacıdır. Bunun için, ülkenin tüm 
mali, ekonomik olanakları en iyi "ekilde kullanılacak maliye ve ekonominin en ileri 
tekniklerine ba"vurularak, devletin bütün hesaplarının bir çatı altında toplanması 
sa%lanacaktır. Böylece devletin da%ıtılmı" ve çok önemli kısmı Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin denetimi dı"ına çıkarılmı" gelir ve gider dengeleri toparlanacaktır.

Konsolide bütçede kısa dönemde kısıtlı bazı iyile"tirmelerin yapılması müm-
kündür. Yatırımların ve personel dı"ı cari harcamaların gözden geçirilerek bunlar-
dan yapılacak tasarrufların belirlenmesi, vergi denetimiyle vergi tahsilatının art-
tırılması, geçi" dönemi ilkeleri benimsenmi" bir vergi reformunun ba"latılması, 
önlemlerin ba"ta gelenleri olacaktır.

Konsolide bütçe açı%ının ve kamu borçlanma gere%inin önemli bir bölümünü 
iç ve dı" borç faiz ödemeleri olu"turmaktadır. Finans kesimin reformu ile iç borç 
faiz yükünün hafifletilmesi amaçlanırken, izlenecek kur politikası da dı" borç faiz 
yükünü arttırmamaya yönelik olacaktır.

Enflasyonla mücadelenin önemli bir parçası kamu kesiminin yeniden yapılan-
dırılması ve kamu ekonomisindeki "effaflı%ın sa%lanması olmaktadır. Bu amaçla 
ilke olarak, bütçe dı"ı fonlar bütçe içine alınarak mali disiplin içine sokulacaktır. 
Yürürlükte kalan fonlar da Sayı"tay denetimine tabi tutulacaktır.

Fonların tasfiyesi ve gelirlerin bütçele"tirilmesi çalı"malarının hızla tamamla-
nabilmesi için fon envanterinin çıkartılması ve kamu kesimi genel dengesinde tüm 
fon hesaplarının çok açık bir "ekilde görülmesi sa%lanacaktır.

Bütçe dı"ı fonlarla ilgili strateji, sistem içinde kalan fonların açıklarının kendi 
içlerinde dengelenmesinin sa%lamak olacaktır. Amaç, kamu açıklarının bu kesim-
den gelen yükünü hemen ortadan kaldırmaktır.

Tarım ve di%er kesimlere verilecek sübvansiyonların bütçe içinde gösterilmesi 
sa%lanacaktır.

Öngörülen bu programın ilk iki yılında a%ırlık, konsolide bütçe uygulamaları 
ile K!T ve finansal kesim reformları sonucu kamu borçlanma gere%inin dü"ürülme-
sine verilecektir. Bunlarla e"anlı olarak ba"latılacak vergi reformunun ası amacı ise, 
vergi düzenin ıslahı, vergi dengeleme programı ve orta-uzun dönem sanayi atılım 
stratejisinin uygulaması açısından önemli katkılar beklenmektedir.

Bu amaçla;



6576 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

Vergilendirilmesi gereken yeni mükellef grubunun dikkate alınması ve vergi is-
tisna ve muafiyetlerinin gözden geçirilmesi suretiyle vergi tabanı geni"letilecektir.

Ekonomideki mal hareketlerini kavramak amacıyla belge düzenin tam olarak 
yerle"tirilmesine çalı"ılacaktır.

Etkin vergi denetimleriyle vergi kaçakları önlenecek ve vergi tahsilatı arttırı-
lacaktır.

Gelir vergisi üniter yapıya kavu"turulacaktır.
Kurumlar vergisi oranı azaltılacak, ancak buna kar"ılık da%ıtılan kar payının 

Üniter Gelir Vergisi Sistemine dahil edilmesi sa%lanacaktır. Böylece AT uygulaması 
olan “Vergi Mahsubu Sistemi” ne geçilebilecektir.

Kentsel rantlar, yeni vergi düzenlemeleriyle etkin bir biçimde vergilendirile-
cektir.

Vergi gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle ortaya çıkan kamu açıklarının neden 
oldu%u enflasyon vergisi normal vergilerle ikame edilecektir.

Kamu gelirleri kompozisyonu içinde vergi gelirlerinin a%ırlı%ı arttırılacaktır.
Sermayenin tabana yayılması ve borsanın canlandırılması için gerekli mali ön-

lemler alınacaktır.
Gelir adaletini sa%layıcı biçimde asgari ücret kademeleri olarak vergi dı"ı bıra-

kılacaktır.
Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Uygulanacak programın en önemli noktalarından birisi K!T reformu olu"tur-

maktadır. !lk a"amada, K!T reformunun ba"arısı, uygulanacak bu programın ba"a-
rısı içinde belirleyici olacaktır.

Ancak, K!T reformu sadece enflasyonu dü"ürme hedefine yönelik de%ildir. 
Kamu kesiminin küçültülerek daha rasyonel ve etkin hale getirilmesi, ekonomide 
verimin ve rekabetin artırılması, sermayenin tabana yayılması ve ekonomide de-
mokrasinin sa%lanması K!T reformunun önde gelen di%er hedefleri arasındadır. 
Kısaca K!T reformu Türkiye’nin dünya ile bütünle"mesinin temel ko"uludur.

Yakın bir geçmi"e kadar K!T’ler faaliyetleri sonucu net kaynak yaratmı"lardır. 
K!T’lerin kaynak açıkları büyük ölçüde yatırım programları ile yüksek maliyeti iç ve 
dı" borçlanmalarından kaynaklanmaktadır.

Öte yandan, K!T’lere her a"amada yapılan politik müdahaleler keyfi olmu"tur. 
500 büyük firma kapsamına giren K!T’lerin satı" karlılı%ı 1985 yılında yüzde 10,8 
iken, 1990 yılında yüzde 1 düzeyine dü"mü"tür. 1991’de bu durum daha da kötüye 
gitmektedir.

K!T’lerin en önemli sorunu ve zararlarının en önemli nedeni mali büyümelerin 
bozuklu%udur. Bu kurulu"lar büyük bir borç yükü altındadırlar. Zarar etmelerinin 
di%er önemli nedenleri ise istihdam fazlalı%ı ve verimlilikteki dü"üklüktür.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’de piyasa ekonomisinin yerle"tirilmesi, reka-
bet ko"ullarının güçlendirilmesi, kalkınmanın yurt sathına dengeli bir "ekilde yayıl-
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ması, yeni bir sanayi atılım sürecinin ba"latılması ve sanayinin mülkiyetinin halka 
yayılması konularındaki K!T’lere önemli görevler dü"ecektir.

K!T’lerin görev olarak verilen yatırımları dı"ındaki kaynak gereksinimlerinin 
mali piyasalardan sa%lanması esas olacaktır. K!T’lerin bütçeye ve hazineye yük ol-
maları önlenecektir.

K!T’lerden bazı i"leri zararına yapmaları iste%inde, bunların kar"ılıkları piyasa 
mekanizmasına uygun yöntemlerle görev tazminatı olarak bütçeden ödenecektir. 
Devlet tarafından sosyal ve ekonomik amaçlı görev olarak verilen yatırımların kar-
"ılı%ı, o yılın bütçesine koyularak kurulu"lara görev tazminatı olarak verilecektir.

K!T’lerden özel kanunları iptal edilerek yeni bir kanunla, kamu hizmeti yapan-
lar hariç tüm K!T’ler Türk Ticaret Kanunu kapsamına sokulacak ve anonim "irket 
"eklinde örgütlenmeleri sa%lanacaktır.

Olu"turulan anonim "irketler, sektör holdingleri bünyesinde toplanacaktır. 
Sektör holdingleri stratejik kaynak yönlendirmesi ve koordinasyonu sa%layacak, 
ancak "irketlerin hedeflere yönelik yönetimlerine müdahale edilmeyecek yapıda 
organize edilecektir. Yönetim felsefesi “hedeflere yönelik yönetim” olacak ve tüm 
yöneticiler saptanan hedeflere ula"maları için gerekli yetkilerle donatılacak ve ilgili 
hedeflere ula"maktan sorumlu olacaklardır. Holdingler olu"turulurken mali bün-
yelerinin yeterli olmasına ve kaynak dengelerinin tutturulmasına özen gösterile-
cektir.

K!T reformunun temel hedefi K!T’lerin Türk halkına ve kalkınmasına hizmet 
etmesinin sa%lanması olacaktır. Bu hedefe öncelikle K!T’lerin verimliliklerinin art-
tırılmasıyla ula"ılacaktır.

K!T’ler politik ve bürokratik müdahalelerin dı"ına çıkarak, kendi organları ka-
nallarıyla iyi ve profesyonel bir yönetime kavu"turulacaktır. Bu kapsamda K!T’ler 
özerkle"tirilerek özel bir statüye kavu"turulacak ve bünyelerinde genel kurul, yö-
netim kurulu ve bunlara sorumlu icra organları olu"turulacaktır. K!T reformunun 
temel stratejisi etkin bir yönetim için yeniden yapılanmaktadır.

Yeniden yapılanma özerkle"tirme yanında özelle"tirmeyi de kapsayacaktır. 
Ancak, özelle"tirme bir amaç de%il, bir araç olarak kullanılacaktır. Yani, “Her ne 
pahasına olursa olsun özelle"tirme” veya bütçeye gelir sa%lamak de%il, ekonomide 
verimin ve rekabetin arttırılması temel amaç olacaktır.

Özelle"tirme, özel kurumlar tarafından önceden saptanmı" hazır modeller ye-
rine, her kurulu"un imkân ve ihtiyaçlarına uyan yöntemlerle uygulanacaktır.

Özelle"tirme K!T’lerin mali bünyelerinin kuvvetlendirilmesi için de araç ola-
rak kullanılacaktır. Bu sayede K!T’lerin yeniden yapılanması ve ekonomiye kazan-
dırılmaları bütçeye yük olmadan gerçekle"tirilebilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasına ve Türk halkına hizmet amacına yöne-
lik statüsü özerk bir kurum kurularak, K!T’lerin hisselerine sahip olacak holdingle-
rin hisse senetlerinin yüzde 5’i bu kuruma devredilecektir.
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K!T reformu ile ilgili mevzuat düzenlemeleri, özerk kurumun kurulu"u, 
K!T’lerle ilgili organizasyon 1992 yılının ilk yarısı içinde yapılacaktır.

Olu"turulacak bu özerk kurum; özelle"tirme, birle"tirme, yeniden mali yapı-
lanma, ufaltma, yer de%i"tirme gibi tedbirleri alabilecektir.

Finans ve bankacılık reformunun, bu programın ba"arıya ula"masında önemli 
bir yeri olacaktır. Bu programın ba"arıyla yürütülebilmesi için kamu ve finans ke-
simi reformlarının e"anlı yürütülmesi gerekmektedir. Dünya standartlarının çok 
üzerindeki reel faizler a"a%ıya çekilmedikçe K!T ve kamu kesimi reformu ba"arılı 
olmayaca%ı gibi, K!T ve kamu kesimi reformu yapılmaksızın finans reformunun 
gereksinimi olan kaynak yapısı da yaratılamayacaktır.

Finans ve bankacılık kesimi reformu mali piyasalarda yapılacak yeniliklerden 
ve yeni finansal araç ve kurumların geli"tirilmesinden olu"maktadır. Reformun 
amacı, mali piyasalarımızın mevcut sorunlarına çözüm getirmektedir.

Nominal ve reel kredi maliyetleri ve fon aktarma maliyetleri dünya standartla-
rının çok üzerindedir. Nominal kredi faizleri yüzde 100’ları, fon kurtarma maliyeti 
yüzde 56’yı, reel faizler yüzde 34’ü a"maktadır. Finans reformu ile reel faizler ilk 
a"amada yüzde 11’lere, fon aktarma maliyeti yüzde 8’lere indirilecektir.

Bugün için, menkul kıymet stoklarının yüzde 77’den fazlası, menkul kıymet 
ihraçlarının yüzde 89’u kamu sektörüne aittir. Kamunun mali piyasalardaki ezici 
a%ırlı%ının hafifletilmesi gerekmektedir. Kurumlar ve araçlar arası rekabet zayıf, 
mali derinle"me yetersizdir.

Yabancı sermaye akımlarında do%rudan ve portföy yatırımlarının payı dü"ük, 
artı"ı istikrarsız; buna mukabil yüksek maliyetli sıcak paranın payı yüksektir.

Reel kredi ve fon aktarma maliyetleri dü"ürülecek, kamu açıklarındaki iç borç 
faiz yükü azaltılacaktır.

Finans kesiminde olu"turulacak yeni kurum ve araçlarla "irketlerin finansal 
seçenekleri arttırılıp, gerekli yatırım harcamalarının mali piyasalar aracılı%ıyla kar-
"ılanması sa%lanacaktır.

Mali piyasaların derinle"mesiyle K!T’lerin mali yapıları sa%lıklı hale getirile-
cektir.

Yabancı sermayeyi, kısa vadeli yatırımların yanı sıra do%rudan ve portföy yatı-
rımlara yönelten te"vikler geli"tirilecektir.

Bankaların yeni mali araçlara yönelmesi özendirilecek, bankaların rekabet 
gücü arttırılacaktır. Yatırım fonları çek hesabına ba%lanacak, banka garantili bo-
nolar yaygınla"tırılacak, bankaların tüketici finansman "irketi kurumlarına izin 
verilecektir.

$irketlerin borç ve alacaklarının menkul kıymetlere dönü"türülüp, bu de%erle-
rin borsalarda i"lem görmesi özendirilecektir.

Risk sermayesi kurumu, finansman kurumları, kıymetli evrak fonları, tüketici 
bankaları, risk yönetim araç ve kurumları, enformasyon kurumları kurulacaktır.
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Menkul kıymet yatırım fonları yeniden düzenlenecek, mali piyasaların geli"ti-
rilmesinde ve özelle"tirmede bu kurumlardan etkin olarak yararlanılacaktır.

Tasarruflar üzerindeki gelir vergisi stopajının nominal de%il, reel faiz gelirleri 
üzerinden alınması yönünde düzenlemeler gidilecektir.

Banka ve sigorta muameleleri vergisi dü"ürülecektir.

Bankaların yeni araçlara yönelmesini engelleyen uygulama ve düzenlemeler 
sistemli bir yakla"ımla yeniden ele alınacaktır.

Menkul kıymet yatırım fonları yeniden düzenlenip, yatırım fonları çek hesabı-
na ba%lanacak; banka dı"ı kurumlara fon kurma hakkı verilecek; fonların yönetim, 
denetim ve di%er fonksiyonları birbirinden ayrılacaktır.

Özel "irketlerin finansman bonosu, tahvil ve bankaların banka garantili bono 
çıkartmalarını engelleyen, zorla"tıran düzenlemeler ortadan kaldırılacaktır.

Küçük ve orta boy i"letmelerin finansman sorununa çözümler ilk önce Halk 
Bankası bünyesinde, sonra da yeni olu"turulacak küçük ve orta boy sanayi bankacı-
lı%ı çerçevesinde ele alınacaktır.

Kamu reformuyla mali denge sa%lanmaya ba"layacak, iç borçlanma gere%i azal-
tılacaktır. bunun akabinde disponibilite ve munzam kar"ılıklar dünya standartları-
na do%ru indirilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,

Hemen uygulamaya konacak “500 günlük dengeleme onarım ve canlandırma 
programının” di%er bir temel amacı, Türkiye ekonomisinde yeni yeni bir sanayile"-
me ve kalkınma süreci ba"latmak ve ekonomiyi istikrara kavu"turarak iyile"tirmek-
tir.

1980’li yıllarda, Türkiye’de sanayile"me stratejisinden vazgeçilerek, sanayi po-
litikaları ekonominin ana ekseni olmaktan çıkarılmı"tır.

Öte yandan, ihracat için yalnızca bir sanayile"me stratejisine sahip olmak yet-
memekte, sanayile"menin do%ru yönde ve do%ru zamanlama ile yapılması gerek-
mektedir. Türkiye’nin ekonomik geli"mesinde esas olan, üretim ve ithalat yoluyla 
bazı yeni mallara sahip olmak ve bunları ihraç edebilmek de%il, dünya pazarlarında 
sürekli yer tutabilmektir. Aksi ile yetinmeye çalı"mak dünyada bugün sanayile"me 
stratejisine verilen anlamın ve ça%ın gerisinde kalmaktır.

1990’lı yılların ba"ında gelinen ortam Türk ekonomisine yeni bir yön kazan-
dıracak, yeni bir bakı" verecek bir atılımı sa%layacak sanayile"me stratejisini ge-
rektirmektedir. Türkiye’yi 2000’li yıllara sadece yeni bir sanayile"me stratejisinin 
ta"ıyabilece%ine inanıyoruz.

Yeni sanayi stratejisi sadece üretimle sınırlı olmayacaktır. Teknolojik de%i"im, 
ticarete açık mallara yatırım, rekabet, bölü"üm, çalı"ma ya"amı, kurumsalla"ma ve 
sosyal alandaki de%i"im politikaları ve çözümlerini de kapsayacaktır.
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Türkiye, geçen on yılda sanayi kaybetti%i ivmeyi kazanabilmek için sanayi, ta-
rım, enerji ve ula"tırmadan ba"lamak üzere “Yeni ve büyük taleplerle i"leyen” bir 
atılım stratejisine yönelmek zorundadır.

Sanayimiz dı" ticaretteki korumacılık yerine üretimden ba"layan te"viklerle, 
rekabet ve geli"meyi arttırıcı yönde uzla"ma ile olu"turulup, açıklık, tutarlılık ve sü-
reklilikle uygulanan Avrupa Toplulu%u standartlarına paralel te"vik politikalarıyla 
desteklenecektir. Yine dünya ölçülerinde ve GATT’ın kabul etti%i "ekilde anti-dam-
ping yasaları çıkarılacak ve üreticimizin haksız rekabet altında ezilmesine müsaade 
edilmeyecektir.

Yeni sanayi atılım stratejisi ile “yeni sanayiler” , “yeni sanayici ku"a%ı” ve “üs-
tün becerili emek” dengesi hedeflenmekte ve bu yapılar arasındaki uzla"manın sa%-
lanması da ortak bir siyasi amaç olarak alınmaktadır.

Yabancı sermaye, açık, yapıcı ve te"vik edici politikalarla özendirilecek ve des-
teklenecektir.

Geçmi"ten çok farklı "artlarla kar"ı kar"ıya olan ve üçüncü sanayi devrimi a"a-
masındaki global geli"meyle yarı"an Türkiye için “ihracat” ya da “ithal ikamesine” 
dayalı büyüme stratejisi çeli"kisi yerine, bu iki stratejinin de zaman boyunca birbi-
rine tamamlar bir yapı içinde “gelece%in dinamik kar"ıla"tırmalı üstünlüklerine” 
bugünden yatırım yapacak bir “esnek sektör yapıla"ması” öngörülmektedir.

Yeni sanayi atılım stratejisi Avrupa Toplulu%u ile bütünle"menin de sa%lanma-
sını amaçlamaktadır. Topluluk ile bütünle"mek, salt ekonomik bir yakla"ım olma-
maktadır. Demokrasi ve insan haklarına saygı bu nedenle yeni ekonomik örgütlen-
menin de önko"ulu olacaktır.

Sanayimizin rekabet gücünü arttırmak amacıyla ileri teknoloji transferi ve kul-
lanımı özendirilecektir.

Orta boy i"letmelere, küçük esnaf ve sanayiciye yönelik yeni uygulamalarla bu 
kesimlerin finansman, pazarlama ve organizasyon sorunlarına çözüm getirilecek; 
ekonomimizin bu önemli birimlerinin "imdiye kadar ihmal edilmi" ihracat potan-
siyeli de%erlendirilecektir.

Hem kamu, hem de özel kesim için tekelci ve idari kararlarla fiyat saptama 
yöntemleri yerine esnek fiyat olu"umuna giderek piyasalarda i"lerlik kazandırıla-
caktır. Dünya ile bütünle"en bir yakla"ımla antitröst yasaları çıkarılarak kartelle"-
me önlenecek ve tüketiciyi koruyan biçimde rekabet arttırılacaktır.

Sanayile"me politikalarında devletin katı bir planlama ve hedefleme yakla"ımı 
içinde olmaması gerekti%ine devletin rolünün koordinasyon ve istikrarı sa%layıp, 
özel sektörün potansiyelinin açı%a çıkaca%ı bir ortamı yaratmak oldu%una inan-
maktayız. !stikrarın sa%lanmasında karar devamlılı%ı ve süreklili%i esastır ve bu 
sa%lanacaktır.

Dünya ile bütünle"mede ve ihracatımızın arttırılmasında tarım kesiminin ve 
tarıma dayalı agro-endüstrisinin önemi büyüktür. Bu çerçevede GAP’ı da içe alan 
gıda ve tarıma dayalı sanayilerin bu bölgelerde kurulması için yatırımcılar tüm te"-
vik araçlarından yararlandırılacaktır.
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Üçüncü teknoloji devrimi ürünlerinden otomasyon, bilgisayar kontrollü ta-
sarım ve üretim, bilgi üretimine yönelik sanayi ve hizmetlerin sadece ithalatçısı 
olmadan, bunları yeni tüketim hevesleri olarak görmeden, gelece%in üretim süreç-
leri olan bilime dayanan ve üstün beceri yo%unlu%u isteyen alanlara da geçilmesi 
bugünden programlanarak, te"vik edilecektir.

Yeni yatırımcılık yaratılarak, sektör önderleri ve yeni sanayicileri, Türkiye’nin 
sanayi co%rafyasını de%i"tirmek amacıyla, sanayiden yoksun bölgelere yönlendire-
bilmek için tüm te"vik araçlarından yararlandıraca%ız.

Türkiye’nin üretim sınırlarını geli"tirmek, yeni sektör politikalarının i"lerli%ini 
kolayla"tırmak, üretimin ülke içinde yeni yerle"im dokularına yayılmasının sa%la-
mak için “yeni üretim ve ula"tırma aksları” olu"turaca%ız.

Sanayi atılım stratejisinin can damarı, kaynakların yeni projelere hızla tahsis 
edilmesi olacaktır. Bunu en etkin bir biçimde sa%layaca%ız.

Projeye ba%lı ba%ı" türü veya kredi sistemine esneklik getiren kontrollü kredi-
leri ön plana çıkartaca%ız.

Te"vikleri global bir yakla"ımla sektör ve ürün bazında yatırım ve verimlili%e 
yöneltece%iz.

Seçilecek pilot sektörlerde ara"tırma-geli"tirme, proje geli"tirme ve teknoloji 
transferleri için özel te"vikler uygulayaca%ız.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Ülkemizde sanayi ve hizmetler sektörlerindeki hızlı geli"me kar"ısında tarım 

sektörünün milli gelir içindeki payı nispi olarak azalmı" olmasına ra%men, bu sek-
tör ekonomik ve sosyal hayatımızdaki önemini korumaktadır.

Tarım, genel ekonomi içinde iktisadi bir faaliyet alanı olmakla beraber, ta-
rımsal yapımız nedeniyle 24 milyon insanımızın sosyal hayatını da "ekillendiren 
önemli bir sektördür. Bu nedenle tarım sektörü, çiftçinin ve köylünün sosyal refa-
hını arttırılmasını temin etmek üzere desteklenmeye devam edilecektir. Bu alanda 
çalı"an, ülke ekonomisine katkıda bulanan çiftçi ve köylü; toprak, su ve iklim fak-
törlerini, en yeni ve modern teknolojilerle kullanarak üretim yapabilecek imkânlara 
kavu"turulacaktır.

Tarım kesimi için hedeflerimiz bu sektöre nefes aldırıp tarımı canlandırmak, 
GAP ile bütünle"en tarıma dayalı sanayile"me sürecini hızlandırmak, tarım da yeni 
teknoloji kullanımını desteklemek, sübvansiyon ve entegrasyon politikalarını girdi 
ve nihai ürünlerde tutarlı olursa uygulamaktır. Bu politikalarla Hükümetimiz tarım 
kesimini kendi kaderine terk edilmi"likten kurtaracaktır.

Tarım reformuyla e"anlı yürütülecek sanayi, kamu ve finans kesimi reformları 
sonucunda girdi ve kredi maliyetlerinde dünya fiyatları yakalanacak; sübvansiyon-
da üretimi destekleyici, gelir da%ılımını düzeltici ve dünya uygulamalarına paralel 
politikalar izlenecektir. Nihai ürünlerde de tarıma dayalı sanayi ve ticaret geli"tiri-
lerek, tarım kesimine dı" pazarlarda destek sa%lanarak, zaman içinde dünya fiyat-
larına ula"ılacaktır.
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Bu nedenle, bu kesimin ko"ullarının iyile"tirilmesi ve ülke kalkınmasının köy-
den ba"latılarak gerçekle"tirilmesi için, gereken önlemler alınacaktır. Bu ba%lamda, 
üretimi arttırmak köylü ve çiftçimizi i"sizlikten kurtararak, onu daha dinamik bir 
üretici haline getirmek için “kırsal sanayiler” olu"turulması ele alınacaktır.

Ayrıca, tarım sektöründe verimlili%in arttırılması için çiftçi ve köylümüzün 
e%itimine yönelik teknolojik ve mali, tüm önlemleri almak kararındayız.

Tarımda destekleme politikasında tarımsal ürünlerde fiyat ve çiftçi gelirinde 
istikrarı sa%lamak, iç ve dı" talebe göre üretimi yönlendirmek, kaynakların uygun 
kullanımını sa%lamak girdi ve yeni teknolojilerin kullanımını yaygınla"tırarak ve-
rimlili%i arttırmak esas alınacaktır.

Tarımsal üretim, pazar ve fiyat politikalarının birbiriyle uyumlu olarak düzen-
lenmesi sa%lanacak, çiftçi gelirlerini arttırmak üzere gelir vergisi ve katma de%er 
vergisinde yeni düzenlemelere gidilecektir.

Besici ve küçük çiftçi borçlarının faiz ve cezalarının makul bir bölümü bir defa-
ya mahsus olmak üzere affedilecektir.

Tarım ürünlerinin de%erlendirilmesi ve pazarlanması safhalarında, gelirin çift-
çilere dönü"ünü sa%layacak ve çiftçilerin ihtiyaç duydu%u girdi ve hizmetlerin en 
ucuza temin edecek "ekilde entegre ve ihtisasla"mı" pazar yapılarının kurulması 
sa%lanacak ve kurulmu" olan i"letmeler te"vik edilecektir.

Tarım da üretimin arttırılması yanında verimlili%in yükseltilmesi, özellikle dı" 
pazarda rekabet edebilir fiyat ve kalitede üretimin yapılması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. Bu amaçla, üretim ve depolama teknikleri konularında yo%un çiftçi e%i-
tim programları uygulamaya konulacaktır.

Özellikle ya" sebze ve meyve üretiminin so%uk hava depoları ile desteklenmesi 
gerek ihracat gerekse tarımsal sanayi için gereklidir ve te"vik edilecektir.

Sulama imkânlarının artırılmasını teminen üretim potansiyeli yüksek ancak, 
su kaynakları sınırlı olan kurak bölgelerde küçük su kaynakları geli"tirilecek, top-
rak altı su rezervlerine ula"ılacak ve gölet yapımı yaygınla"tırılacaktır.

Verimi, kalitesi ve ekonomik de%eri yüksek, hastalık ve zararlara dayanıklı, 
iç ve dı" pazar isteklerine uygun tohumlu%un sa%lanması esas alınacak, tarımsal 
ara"tırma yapabilirlik belgesi almı" özel tohumculuk kurulu"larının çe"it geli"tirme 
çalı"maları özendirilecektir.

Tarımda kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olan Türkiye, son yıllarda ba"ta 
et, ya" sebze ve meyve olmak üzere giderek artan ölçüde tarım ürünü ithal eder hale 
gelmi"tir.

Tarım sektörü içine dü"tü%ü bu durumdan kurtarılacaktır. Bu amaçla modern 
tarımcılık anlayı"ı ile tohum, damızlık hayvan, fide sorunları ivedilikle ele alınacak-
tır. Ayrıca sulama, mekanizasyon ve kredi imkânları ço%altılacak, gübreye destek 
sa%lanacaktır.
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Son yıllarda hızla gerileyen ve bir çökü" e"i%ine getirilen hayvancılık sektörü-
nün yeniden geli"me sürecine sokulması ve modernle"tirilmesi için gereken tüm 
önlemler alınacaktır.

Hayvancılı%ın geli"tirilmesinde üretimden tüketime kadar olan zincir içinde 
hayvan ıslahı, çevre "artlarının geli"tirilmesi, üreticiye tatminkâr fiyat ve kredi ve-
rilmesiyle pazar organizasyonu kurulması hizmetleri bir arada ve uyumlu bir "ekil-
de ele alınacaktır.

Tarım ve afet sigortası ve hayvan sigortası sistemi geli"tirilecek ve devlet des-
te%i sa%lanacaktır.

Su ürünleri üretimini artırmak, deniz ve iç sularımızı korumak, stokların tah-
ribatının, hastalık ve parazitlerin zararlarını ve çe"itli "ekilde meydana gelen kir-
lenmeleri önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır.

Deniz ve iç sularda, tabii kaynak kullanımını arttırmak üzere, kültür balıkçılı%ı 
te"vik edilecektir.

Orman köylülerini, ekonomik suç i"ler durumda bırakan "artlar ve yasalar ye-
niden gözden geçirilecektir. Orman köylüsünün istihdam sorunu önemle ele alına-
caktır.

Halkla orman arasındaki ili"kiler yeniden gözden geçirilecek, orman köylüleri-
ne çok rahatsız eden mevcut orman tanımı anlayı"ı de%i"tirilecektir.

Orman gelirlerinin önemli bir bölümü, orman köylüsüne tahsis edilecektir.
A%açlandırma ve erozyon kontrolüne önem verilecek, ormanlarımızın yangın-

dan korunması önlemleri alınacaktır.
Toprak insan ili"kilerinin giderek önem kazandı%ı ça%ımızda, vatanda" devlet 

ili"kilerinin yo%un oldu%u bilinen tapu ve kadastro hizmetlerinde otomasyona ge-
çi" çalı"maları hızlandırılarak, tesis kadastrosunun kısa zamanda tamamlanması 
için özel sektör imkân ve gücünden yararlanılacaktır.

Tarım reformumuzun önemli bir di%er parçası yeni kurumların olu"turulup, 
var olanların reorganizasyonudur. Da%ıtım, pazarlama ve e%itimde yeni düzenle-
meler yapacak, kooperatifçili%i te"vik edecek, kooperatiflerin yeniden düzenlen-
mesini ve kurumsalla"masını gerçekle"tirip etkin üretici kurulu"ları olu"turaca%ız. 
Yeni toptancı halleri yasası çıkartıp, tarım ürünlerinin satı" a"amasında kar"ıla"ı-
lan güçlüklerin üzerine gidece%iz. Kooperatif bankalarının kurulması ve ticari ban-
kaların tarım kredilerinin özendirilmesiyle daha fazla miktar da ve ucuz maliyetli 
kredileri tarım kesimine aktaraca%ız.

Tarım üreticilerinin kurdu%u kooperatifler ve üst birliklerin ile bunların sahip 
oldu%u tesis ve i"letmelerin gerçek sahipleri olan üreticiler tarafından i"letilmeleri 
sa%lanacaktır.

Madencilik sektöründe en önemli husus; madenlerin verimli etken ve rezerv-
leri koruyan bir biçimde çıkarılmasıdır.

Dü"ük tenörlü madenlerimizin üretme-arıtma-zenginle"tirme i"lemleriyle il-
gili yatırımlar desteklenecektir.
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Özellikle üstün teknolojili yatırımların sektöre çekilebilmesi amacıyla yabancı 
sermaye te"vik edilecektir.

Yüce Meclisimizin De%erli Üyeleri,

Türkiye, sosyal devleti gerçekle"tirmek zorundadır. Hükümetimiz ülkemizin 
bir yandan devletin fonksiyonlarıyla ilgili ça%da" dünya görü"ünü payla"masını, di-
%er yandan kalkınmayı hızlı, dengeli ve adil bir biçimde gerçekle"tirmesini temel 
alan “Sosyal Hukuk Devletinin” yapılanması için gereken önlemleri alacaktır.

- Sendikal hakların ülkemizde !LO standartlarına uygun çerçevede kurumsal-
la"ması sa%lanacaktır. !"çi i"veren ili"kilerinin Türkiye’de sosyal güvenceleri geli"ti-
rici ve sosyal barı"ı güçlendirici yönde olması sa%lanacaktır.

- Sosyal güvenlik a%ı, bütün vatanda"ları kapsayacak "ekilde hızla geni"letile-
cektir.

- Kadınlarımızın 20, erkeklerimizin 25 hizmet yılını tamamlamaları halinde, 
ya" haddine bakılmaksızın, isteyenlerin emeklilikleri sa%lanacaktır.

- Memur ve emekli hukuku yeniden gözden geçirilecek, çalı"anlarla onların 
emeklileri arasındaki farkın açılması önlenecektir.

Sabit gelirlilerin maa"ları, enflasyonu kar"ılayacak bir biçimde düzenlenecek, 
bu ki"ilerin ve ailelerinin rahat bir nefes alması sa%lanacaktır.

!"çi sigortalıları ile Ba%-Kur sigortalıların emekli aylıkları sistemi gözden geçi-
rilecek ve genel sosyal güvenlik ödemelerinde bir uyum sa%lanmaya çalı"ılacaktır.

Süper emeklilerin durumları gözden geçirilecektir.

Ba%-Kur’un mali yapısı yeniden düzenlenecek ve Ba%-Kur üyelerinin sıkıntıla-
rını giderecek önlemler alınacaktır.

SSK’nın ve Ba%-Kur’un sa%lık hizmetleri geli"tirilip, iyile"tirilecektir.

!"çi-i"veren ili"kilerinde çalı"ma barı"ının korunmasına özel bir önem verile-
cektir.

!"sizlik sigortası sistemi kurulacak ve a"amalı olarak uygulamasına geçilecek-
tir.

Yurt dı"ında 3 milyona yakın vatanda"ımız ya"amaktadır. Bu vatanda"ımızın 
e%itim, vize, sosyal güvenlik ve kesin dönü" sorunları bulunmaktadır.

Yurdumuza geçen 25 yılda yakla"ık 40 milyar dolar döviz getiren i"çi vatan-
da"larımız ve çocuklarının sorunlarının çözümü için tüm imkânlar kullanılacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,

Kamu görevlilerine sendikal hak ve özgürlüklerini tanıyacak gerekli yasal dü-
zenlemeler yapılacak; bunun anayasal yönü için gerekli giri"imler ba"latılacaktır.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yeri bulunan ve ulusu-
muzun temel yapısını te"kil eden esnaf ve sanatkârlarımızın güçlenmesine özel bir 
önem verilecektir.
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Küçük esnaf ve sanatkârlarımızı sosyal güvenli%e kavu"turan Ba%-Kur 
Kanunu’nun uygulamada aksayan yönleri düzeltilecektir.

Esnaf ve sanatkârların kredi imkânları arttırılacaktır.

Esnaf Kefalet Kooperatiflerine verilen krediler, ekonomiye daha fazla fayda 
sa%layacak, daha fazla üyenin yararlanmasına imkân verecek "ekilde etkin bir hale 
sokulacaktır.

Esnaf ve sanatkârların çalı"ma "artlarını a%ırla"tıran vergi mevzuatı gözden 
geçirilecektir.

Esnaf ve sanatkârların daha kolay ve daha çabuk kredi kullanabilmesi için Ke-
falet Kooperatiflerinin, Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatiflerine dönü"türülmesi sa%-
lanacaktır.

Hükümetimiz, esnaf ve sanatkârın Türk toplumunun ekonomik ve sosyal nü-
vesi, toplumumuzun temeli oldukları bilinci içinde, esnaf ve sanatkârın yanında 
bulunacak ve bu kesime her türlü deste%i verecektir.

Serbest piyasa ekonomisi, dü"ük gelirli kesimleri istismara yönelik olarak i"le-
tilemez. Aksine, tüketicinin korunması ça%da" yönetimlerde serbest pazar ekono-
misinin temel ilkelerinden sayılır.

Bu nedenle, tüketiciyi korumak amacı ile gıda ve anti tekel yasaları hazırlana-
rak yürürlü%e konacaktır.

Sayın Ba"kan,

Sayın Milletvekilleri,

Artan nüfusa ve ülke ihtiyaçlarına paralel olarak, vatanda"larımızın konut edi-
nebilmeleri için, gereken ucuz kredi mekanizmaları olu"turulacak, öncelikle hiç evi 
olmayana kredi verilecek ve vatanda"ı konut sahibi edebilecek bir ortam sa%lana-
caktır.

Gecekondu sorunu ülkemizin bir gerçe%idir. Bu nedenle gecekondu yerle"me 
bölgelerinin sa%lıklı hayat ko"ullarına hızla ve ça%da" kentle"menin önünde bir 
engel olmaktan çıkarılması için gereken önlemler alınacak, gecekondular böylece 
"ehrin bir parçası olacaktır.

Hem gecekonduların ıslahını sa%lamak ve hem de toplu konutla"mayı destek-
lemek amacıyla dü"ük faizli ve uzun vadeli kredi imkânı yaratılacaktır.

Konut sorununun çözümü bir yandan konut gereksiniminin kar"ılanması, öte 
yandan, ekonominin canlandırılması açısından önemlidir.

Ucuz kentle"meyi, düzenli, planlı olarak sa%layacak yeni bir anlayı" içinde, ko-
nut ihtiyacının toplumun her kesimi için çözmeye yönelik yo%un bir uygulama ger-
çekle"tirilecektir.

Konut sorunu, kentle"me olgusu ile birlikte ve arsa-altyapı-konut bütünlü%ü-
nü gözeten bir yakla"ımla çözülecektir. Konut sorununa bir ya"am çerçevesi ya-
ratılması açısından bakıldı%ında, “toplu konut” giri"imlerine özellikle önem veri-
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lecektir. Toplu konut alanlarına, toplu ta"ıma, ye"illendirme, tüketim, e%itim gibi 
hizmetlerin kar"ılanmasını da sa%layacak bir bütünlük içinde bakılacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Devletin yeniden yapılanması programı içinde, yeni ve kapsamlı bir yerel yöne-

timler düzenlemesine gidilecektir.
Muhtarlar, ihtiyar heyeti, il genel meclislerinin ve belediye meclislerinin yetki-

leri arttırılacak ve yerel kaynakların bir bölümü bunlara tahsis edilecektir.
Belediye meclislerinde, kamu çalı"anları da dahil olmak üzere, tüm toplum ke-

simlerinin temsiline olanak verilecektir.
Geçmi" yönetimin, partizan, tek taraflı ve sakat uygulamaları sonucu, beledi-

yeler, bugün halkımıza gerekli hizmetleri sunamaz hale gelmi"lerdir. Bu nedenle 
Hükümetimiz, merkezi ve yerel yönetim ili"kilerini, günün ko"ullarına göre yeni-
den yapılandırmaya kararlıdır.

Amaç, belediyelerin, halkımıza etkin, dürüst ve güncel hizmet sunmaları ve 
en küçük beldeden, en büyük kentlere kadar, tüm belediyelerin, belde sakinlerinin 
hayatına rahatlık ve kolaylık getirmeleridir.

!stanbul, Ankara ve !zmir ve benzeri büyük metropolller ile Antalya, Bodrum 
gibi yo%un turizm bölgesi belediyeler için özel yakla"ımları ve yürürlükteki projeleri 
kapsayan uygulamalar gerçekle"tirilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Altyapıyı ekonomiye ve topluma “dı"sal fayda” sa%layan genel verimlilik düze-

yini yükselten bölgeleri ba%layan ve ülkeyi dünya ile birle"tiren büyük bir sistem 
olarak de%erlendirmekteyiz.

Altyapı sektörlerinin uyum içinde yürütülmesi ve böylece bunların kalkınma 
hedefine yöneltilmesi yoluyla topyekun kalkınma gerçekle"tirilecektir. Altyapı 
olu"turulurken enflasyonist baskılardan arındırılmı" bir yatırım politikası izlene-
rek bu konu çözüme ba%lanacaktır.

Türkiye’de optimum ölçülerde bir alt yapı sistemi gerçekle"tirilmedikçe Batı ile 
bütünle"ebilmeye ve ça%ı yakalamaya olanak yoktur.

Ülkemizin sosyal, ekonomik, endüstriyel, turistik ve di%er alanlara ait alt yapı-
sının gereken düzeye çıkarılması ana hedefimizdir. Bu amaçla “Ulusal Bayındırlık 
Master Planı” hazırlanarak yürürlü%e konacak ve Türkiye’nin altyapısı tamamlana-
caktır.

Yeni karayolların in"aatına ve mevcutların ıslahına devam edilecek, ba"layan 
otoyol projeleri tamamlanacak, bölünmü" yollar (duble yollar) sistemi geli"tirilecek 
ve yeni otoyollar yapılacaktır. 2000’li yılların Türkiye’sine ula"mak için;

- Ankara-Amasya-Erzincan-Erzurum-A%rı-Gürbulak ,
- Karadeniz-GAP Otoyol Projesi (Hopa-Artvin-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır-

$anlıurfa),
- Orta Anadolu Otoyol Projesi ( Ankara-Sivas-Malatya-Elazı%),
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- Elazı%-Bingöl-Mu"-Tatvan-Van-Bitlis,
- Ankara-!zmir,
- !zmir-Bandırma gibi projeleri demetleri gerçekle"tirilecek,
Ülkemizdeki su kaynaklarının geli"tirilmesi için baraj, HES, yeraltı ve yerüs-

tü sulama "ebekelerinin gerçekle"tirilmesi çalı"maları sürdürülecek ve özellikle de 
GAP Projesi kapsamında yatırımlar hızlandırılacaktır.

2000 yılına girerken Türkiye’nin enerji sıkıntısı çekmemesi için termik ve hid-
roelektrik santrallar proje ve yapım i"leri hızlandırılacaktır.

Büyük "ehirlerin içme suyu projelerine zamanında yeterli ödenek ayrılmaması 
nedeniyle ba"ta Ankara, !stanbul gibi "ehirlerimiz su sıkıntısı çekmektedir. !zmir, 
Samsun, Gaziantep ve di%er "ehirlerin içme suyu projeleri de ödeneksizlikten yürü-
tülememi"tir. Bunların gerçekle"tirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

Türk toplumunun en önemli kesimlerin çiftçi ve köylümüzün alın terini ve 
eme%ini verimli kılarak tarımsal üretim düzeyini yükseltmek, ayrıca bol ve temiz 
içme suyu sorununa çözüm getirmek amacı ile göletler ve barajlar in"asına devam 
edilecektir.

Ülkemizin en büyük projesi olan GAP’ın bütün üniteleriyle bir an önce ger-
çekle"ip, ulusumuzun kalkınmasına ve mutlulu%una hizmet eder hale gelmesi en 
önemli i"lerimizden biri olacaktır.

GAP sadece bir enerji ve sulama projesi olmaktan öteye ekonomik, sosyal ve 
kültürel yönleriyle, toprak düzenlemeleriyle, kooperatifleriyle tam bir bölgesel 
entegre kalkınma projesine dönü"türülecektir. Bölgenin kalkınması, ya"am "art-
larının iyile"tirilmesi, bozulan dengelerin düzeltilmesi, haksızlıkların önlenmesine 
özel önem verilecektir.

GAP’ta gerçekle"mesi öngörülen kalkınmanın en önemli ve itici sektörü olan 
tarım sektöründe faaliyetler yeterli hızda geli"memi"tir. Enerji sektörü yatırımla-
rında nakdi gerçekle"me, öngörülen toplam yatırımın yüzde 50’si civarında iken, 
tarım kesiminde bu oran yüzde 6,7 seviyesinde kalmı"tır.

Yeterli finansman sa%lanmadı%ı için $anlıurfa tünellerinde in"aat durmu", 
Kralkızı ve Dicle barajlarında "antiyeler kapanmı"tır. Kralkızı Dicle Sulaması isa-
le kanalı in"aatı durmu"; $anlıurfa-Harran Ovaları sulamalarında in"a halindeki 
projelerde faaliyetler minimum düzeye indirilmi"tir; ihalesi yapılan Harran 3. ve 
5. kısım sulamalarda ise ödenek yoklu%undan "antiyeler açılamamı"tır. Esas yatı-
rım kalemlerinde görülen bu gecikme ve aksamaların yanı sıra, sulama "ebekesi 
(kanal, kanalet) in"aatlarına paralel olarak yürütülmesi gereken tarla-içi geli"tirme 
hizmetleri ve toplula"tırma gibi di%er yatırım ve faaliyetlerde de büyük gecikme ve 
aksamalar bulunmaktadır.

Güneydo%u Anadolu Projesi’nin yanı sıra Türkiye’yi 2000’li yıllara ta"ıyacak 
olan Konya Büyük Tarım Projesi ve Do%u Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) gibi pro-
jeler hızla devreye sokularak bölgeler arası kalkınmı"lık farkları ortadan kaldırıla-
caktır.



6588 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Ekonomik, sosyal ve kültürel geli"memizde ve ülke savunmasında büyük öne-

mi olan ula"tırma ve haberle"me hizmetlerinin, günün ihtiyaçlarına cevap verecek 
ve hizmeti eksiksiz olarak yerine getirecek "ekilde yaygınla"tırılması ve herkesin 
kolayca yararlanabilece%i hale getirilmesi sa%lanacaktır.

Di%er sektörlerle uyumlu olarak ula"tırma ve haberle"me sistemlerinin de ulu-
sal ve uluslararası ticareti kolayla"tıran ekonomik geli"meyi destekleyen bir yapıya 
kavu"turulmasına özen gösterilecektir.

Geçen on yıl içinde demiryolu ula"ımı ihmale u%ramı"tır. Avrupa, Japonya ve 
Amerika demiryolu ula"ımında meydana gelen büyük geli"me kar"ısında ülkemiz-
de de demiryolu yapımı ve mevcut yollardaki standardın yükseltilmesi ile bu ula"ım 
sektörünün yolcu ve yük nakli alanında artan nüfus ve ihtiyaca cevap verecek hale 
getirilmesi kaçınılmazdır.

Bu nedenle;
Demiryolu a%ının geli"tirilmesi ve büyütülmesi için mevcut demiryollarının 

standardının yükseltilmesine, yeni hatların yapımına ili"kin projelere a%ırlık veri-
lecek, sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalı"maları hızlandırılacaktır.

Ayrıca çeken ve çekilen demiryolu araçlarının yeterli seviyeye getirilmesi he-
deflenmi"tir.

Ba"ta Ankara-!stanbul, Samsun-!skenderun hızlı demiryolu projesi olmak üze-
re, !zmit kentiçi geçi"i, Divri%i-Sivas (Tecer-Kangal), Hanlı-Bostankaya, Menemen-
Alia%a demiryolu yapımları hızlandırılarak sürdürülecektir.

Bu çalı"maların sonucunda demiryollarının özellikle yük ta"ımacılı%ındaki 
payı arttırılacaktır.

Türk Deniz Ticaret Filosunun gençle"tirilmesi, kapasitenin arttırılması sure-
tiyle deniz ta"ımacılı%ının ülkeye daha çok döviz getiren bir kaynak haline getiril-
mesine çalı"ılacaktır. Bu alanda her türlü te"vik tedbirleri alınarak, gerekli mevzuat 
düzenlemesine gidilecektir.

Limanlarımız, ihracat, ithalat ve yurt içi ta"ımaları kar"ılayacak kapasiteye 
yükseltilecek ve i"letmecilik yönünden daha verimli bir yapıya kavu"turulacaktır. 
Bu cümleden olarak !stanbul, !zmir ve Filyos’da öncelikle yeni limanlar in"a edile-
cek, mevcut limanlarımız ihtiyaca göre tevsi edilecektir.

Gemi sanayiimizin hem iç pazara, hem de ihracata dönük olarak faaliyetlerini 
geli"tirmesi desteklenecektir.

Denizcilik e%itimi master planı hazırlanarak, bu sektörün denizde ve karada 
çalı"acak personeli geli"en teknolojiye uyum sa%layabilecek bir standartta yeti"tiri-
lecektir. Kendi gemi adamı ihtiyacımızı kar"ılarken bir yandan da uluslararası gemi 
adamı piyasasına nitelikli i"gücü arz etmek amacıyla, Milli E%itim Bakanlı%ı, üni-
versiteler ve meslek kurulu"ları ile i"birli%i içinde çalı"ılacaktır.

Deniz ticaretinin evrenselli%i, uluslararası niteli%i ve dünyadaki uygulamalar 
da göz önünde tutularak, her bakımdan yeterli bir deniz ticaret odasının tek ve 
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güçlü bir oda olarak faaliyetine devam edilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapı-
lacaktır.

Havayolu ta"ımacılı%ının bütün ülke sathına yaygınla"tırılması amacıyla, 
!stanbul’un Anadolu yakası gibi önemli merkezlere yeni havaalanları yapımları ya-
nında $anlıurfa havaalanını geli"tirilecek, Bursa, Edirne, Çanakkale, Samsun, Mar-
din, Zonguldak, Nev"ehir, Silifke, Alanya, Bodrum ve Sinop havaalanları yapımına 
da önem verilecektir. (DYP sıralarından alkı!lar)

Havayolu filolumuzun büyütülmesi ve modernle"tirilmesi, mevcut havaalan-
larımızın altyapısının geli"tirilmesi ve verilen hizmetlerin uluslararası standartlara 
uygun hale getirilmesi sa%lanacaktır.

Haberle"me konusu önemli bir altyapı hizmeti olarak kabul edilerek, klasik 
haberle"me hizmetlerine olan talebin beklemesiz kar"ılanabilmesi için yeterli sevi-
yede kapasite ilaveleri yapılacaktır. Mevcut telekomünikasyon "ebekelerinin ileriki 
yıllarda ula"aca%ı yeni boyuta uygun teknolojik yapı ve sistem de%i"iklerine devam 
olunacaktır.

Telekomünikasyon "ebekelerinde digital sistemlere geçi" çalı"maları hızlandı-
rılacak, araç telefonu, ça%rı "ebekesi, tele-bilgi, videokonferans, kartlı telefon ve 
data hizmeti gibi özel hizmetler yaygınla"tırılacaktır.

Her çe"it telsiz alıcı-verici cihazları, dünyadaki telsiz elektronik teknolojisinde-
ki geli"melere uygun olarak ülke sathında yaygınla"tırılacaktır.

Karadeniz ekonomik kalkınma projesi olu"turulacak, bölgenin kaynakları ha-
rekete geçirilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Uluslararası rekabet gücü yüksek ve verimli bir turizm ekonomisinin geli"ti-

rilmesi, halkımız ve turistler için mümkün olan en iyi sosyal ortamın yaratılması, 
do%al ve kültürel de%erlerimizin süreklili%inin sa%lanması, hükümetimizin turizm 
genel politikasının amaçlarıdır.

Bu amaçlar çerçevesinde;
Turizm master planı mutlaka yapılacaktır.
Turizm türleri çe"itlendirilerek, sezonun uzatılması ülke sathında yaygınla"-

ması sa%lanacaktır.
Ülke turizmimizin, dünya pazarında hak etti%i yeri alabilmesi için tanıtım ve 

pazarlamasına önem ve öncelik verilecektir.
Turizm sektörünün önemli sorunlarından birisi olan ve en büyük bir yetmezlik 

içinde bulunan turizm personelinin yeti"tirilmesi ve e%itimine a%ırlık verilecektir.
Sektörün örgütlenmesini engelleyen hususlar ortadan kaldırılacak, buna ola-

nak sa%layan yasal düzenlemeler yapılacaktır.
Turizm altyapısı geli"tirilecektir.
Turizm sektörü her yönüyle te"vik edilecektir.
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!ç ve dı" turizmde dengeli bir da%ılım sa%lanacak, ülke çalı"anlarının dinlenme 
gereksinmeleri kar"ılanacaktır.

Do%aya, çevreye ve kültürel de%erlere duyarlı bir turizm politikası geli"tirile-
cektir.

Turizm sektöründeki mevcut tesislerin niteliklerini artırıcı tedbirler alınacak-
tır.

Ekonomik açıdan uyumlu büyüklüklerin altında olmamak ko"ulu ile yabancı 
turizm yatırımları, sermaye yapılarına bakılmaksızın özendirilecektir. !"letme a"a-
masında önemli ölçüde döviz girdisi sa%layacak yabancı i"leticilere olanak sa%lana-
caktır.

Sayın Ba"kan, Sayın Üyeler,
Hükümetin çevre alanındaki temel hedefi tarihsel, kültürel, do%al çevrenin ve 

ye"ilin korunmasıdır.
Hükümetimiz, çevrenin korunmasında birinci "artın, toplumun tümünde ve 

özellikle yöneten ve yönetilenlerde çevre bilincinin geli"tirilmesi oldu%unu dü"ü-
nerek toplumun her kesiminin çevre konusundaki e%itim ve bilinçlendirilmesine 
a%ırlık verecek ve ilkokul e%itiminden ba"layarak çevre konularının müfredat prog-
ramlarında yer almasını sa%layacaktır.

Çevreyi ve ye"ili korumada deniz, akarsu, kara ve hava kirlili%ini ve gürültüyü 
önleyici tedbirler alınacak ve bu bilinç geli"tirilecektir. Atıkların yeniden kullanıl-
ması projelerine önem verilecektir.

Bu temel inanı" çerçevesinde gerek ulusal ölçekte ve gerekse yerel yönetimler 
düzeyinde gerçek bir çevre yönetimi modeli uygulanacaktır.

Çevresel yaptırımlar yeniden düzenlenecek, yeni bir kredi, te"vik, harç ve vergi 
sistemi getirilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Ça%da", laik, etkin ve yaygın bir e%itim sistemi olu"turulacak ve yürürlü%e ko-

nacaktır.
Ça%da" ve etkin e%itim, ça%da" toplumun, tartı"ılmaz gereksinimidir.
Do%umundan ba"layarak her Türk yurtta"ının ö%renim ve e%itimi devletin yü-

kümlülü%ünde olacak ve parasız e%itim esas kılınacaktır. Zorunlu e%itim en az 8 yıl 
olacaktır.

Laik, evrensel, cumhuriyetçi, milli kültürü geli"tirici, yaratıcı, özgür dü"ünceye 
dayalı bir e%itim politikası esastır. Ki"ilik sahibi, nitelikli insan yeti"tirmek amaçtır.

Temel e%itimden yüksekö%renimin sonuna kadar her kademede kendi içinde 
bir bütünlük ta"ıyacaktır. Her kademeyi tamamlayan gencin o kademenin sonunda 
hayata katılması mümkün olacaktır.

Ortaö%retim sadele"tirilerek, birlik sa%lanacaktır. Kaynakların verimli kul-
lanılmasıyla çok amaçlı lise sistemine mutlaka geçilecektir. Bütün ö%renciler laik 
dünya görü"üne dayalı kültür derslerini mutlaka ortak olarak görecektir.
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Ö%retim programları ve ders kitapları evrensel ölçülere, demokratik özgürlük-
çü anlayı"a uygun olarak yeniden düzenlenecek, gençlerimize ara"tırmacı yaratıcı 
ve ba%ımsız bir ki"ilik kazandırma amacı ön plana çıkarılacaktır.

Milli E%itim Bakanlı%ı’nın ve e%itimle ilgili di%er bütün birimlerin, ça%da" e%i-
tim gereklerine göre yeniden yapılanması sa%lanacak ve böylece çocuklarımızın ve 
gençlerimizin, gelece%e en iyi "ekilde hazırlanması için gereken ortam olu"turula-
caktır.

Ö%retmenlerin sendika kurmaları için gerekli Anayasal de%i"iklikler yapılacak, 
e%itimin önündeki sorunların çözümünde, uygulayıcılar olarak ö%retmenlerimizin 
de katkısı sa%lanacaktır.

Hükümetimiz, köklü bir üniversite reformunu gerçekle"tirecektir. Üniversite-
lere bilimsel ve yönetsel özerklik tanınacak; YÖK sistemi kaldırılarak yüksekö%re-
tim kurumlarının kendi içlerinden seçtikleri organlar eliyle yönetilmesi sa%lana-
caktır. Böylece hükümetimiz özgür, özerk, mali olanakları en iyi a"amaya getirilmi" 
üniversiteyi Türkiye’ye kazandıracaktır.

- Üniversitelerarası e"güdümü sa%lamak, ülkenin insan gücü gereksinimini gö-
zönünde tutarak ara"tırmalar ve planlar yapmak ve önerilerde bulunmak, üniversi-
telere ayrılan kadro ve kaynakların dengeli da%ılımı ve verimli kullanımı konusun-
da hükümet ve ilgili makamlara önerilerde bulunmak, yeni kurulacak üniversiteler 
için görü" bildirmek amacıyla, üniversitelerin kendi üst kurullarınca belirlenecek 
adaylar arasında seçilecek yüksek ö%retim ve e%itim kurulu"u olu"turulacaktır.

- Üniversite özerk olacaktır.

- Üniversite, tüm görü" ve dü"üncelerin ifadesini buldu%u bir bilim mabedi ola-
caktır. Üniversitelerin dü"ünce ve görü"lerini dı"a açıklayabilmesi için, demokratik 
tüm olanaklar hazırlanacaktır.

- Üniversite ö%retim üyelerinin siyasi partilere üye olabilmelerini sa%layacak 
anayasal düzenleme yapılacaktır.

Bir reform ve atılım Hükümeti olarak, ülkemizde ara"tırma ve geli"tirme çalı"-
malarına ayrı bir özen gösterece%iz.

Bilim ve teknolojinin dünyadaki ilerlemesi içinde, kendi ara"tırmalarıyla yer 
alamayan bir ülkenin sadece kopyacılık yaparak ça%da" uygarlık düzeyine eri"mesi 
mümkün de%ildir. Gençlerimizin yaratıcı yetenekleri ekonomik kalkınmamızın da, 
kültür zenginli%imizin de temel dayana%ı ve en de%erli hazinesidir. Bu hazineden 
milletimizin tam yararlanmasını sa%lamak için bütün olanaklarımızı en verimli, en 
etkin "ekilde kullanaca%ız.

Tarımdan, sanayiye, temel bilimlerden mühendislik ve tıp bilimlerine, ekono-
mik ve sosyal bilimlere kadar, bilim ve teknolojinin bütün alanlarında, üniversitele-
rimizin ve ara"tırma kurulu"larımızın, ara"tırma verimini ve niteli%ini yükseltmek 
ve bu ara"tırma sonuçlarından vatanda"larımızı ve bütün insanlı%ı daha çok yarar-
landırmak ba"lıca hedefimiz olacaktır.
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Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,

Hükümetimizin kültür politikası kendini tanımaktan ve açıklamaktan kork-
mayan bir toplum olu"turmaya yöneliktir. Bu amaç demokrasi kültürünün yerle"-
mesi ve tüm kültürel etkinliklerin ço%ulcu demokratik bir anlayı" içinde geli"tiril-
mesiyle gerçekle"tirilecektir.

Türkiye derin bir kültür ve tarih birikimine sahiptir.

Ulusal kültürümüz içindeki dil, inanç ve köken farklılıkları kültür alanımızın 
zenginli%idir. Demokratik toplum yapısının do%al gere%i ise bu farklılıkların ulusal 
bütünlük içinde kendilerini özgürce ifade edebilmeleridir.

Hükümetimiz, ulusal kültürümüzün hür olarak geli"mesi için yo%un bir özen-
dirme çabası gösterirken, evrensel de%erlere ve ürünlere ula"mayı da temel bir 
amaç sayacaktır.

Ulusal kültürümüz evrensel boyutlara ula"acak, en eski tarihsel birikimlerden 
birisini olu"turan kültür mirasımızın da insanlı%ın ortak de%erlerine katkıda bu-
lunması sa%lanacaktır.

Sansür, Muzır ve Basın Yasası gibi yasalardan kaynaklanan kısıtlayıcı düzenle-
meler gerek toplumsal yaratıcılı%ı özgürle"tirmek, gerekse hükümetimizin temel-
lendirmeye çalı"tı%ı demokratikle"me ülküsünü hızlandırmak için kaldırılacaktır.

Tüm telif hakları üzerindeki vergiler kaldırılacaktır.

Ülke dı"ındaki insanlarımızın kültürel kimliklerini korumaları ve sanatsal ge-
reksinimlerini kar"ılamak için gerekli destek verilecektir.

Ba%ımsızlıklarına yeni kavu"an ve ortak kültür ba%larımız olan toplumlarla 
kar"ılıklı sıkı i"birli%i sa%lanacaktır.

Bakanlı%a ba%lı kurulu"lar ile yeni yasal düzenlemeler sonucu olu"acak kuru-
lu"lar ve örgütler, kamu ve özel kitle ileti"im araçları ile ortak kültür ve sanat etkin-
likleri üreteceklerdir.

Bir bilgi toplumu yaratma yolunda halkın okuma alı"kanlı%ını özendirecek 
tedbirler alınacaktır. Bu ba%lamda kütüphaneler ve kitaplıklar ça%da" teknolojik 
olanaklarla bütünle"tirilerek yaygınla"tırılacaktır. Kitaplıkların i"levlerine yönelik 
olarak kullanılması için olanaklar yaratılacaktır. Kütüphaneler içerikleri ve kitap 
sayısı yönünden geli"mi" toplumlar düzeyine çıkarılacaktır.

Ülkemiz topraklarındaki eski kültürel de%erler derlenip, korunup, gelece%e ta-
"ınarak evrensel uygarlı%a arma%an edilecektir.

Eski Eserleri ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası, bu mirasa sahip çıkacak ve 
onu ya"ama geçirecek biçimde yeniden düzenlenecektir.

Bilimsel ve teknolojik geli"melerin kültürel geli"memizle uyumunun sa%lan-
masına özen gösterilecektir.

Böylelikle ülke kalkınmasının kültürel kalkınmadan ayrı olamayaca%ı görü"ü 
topluma yerle"tirilecektir.
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Özel sektörün kültürel yatırımlara yönelmesi özendirilecektir. Üniversitelerin, 
sendikaların, di%er demokratik kitle örgütlerinin konuya ili"kin giri"imleri ile yerel 
yönetimlerin yukarıdaki ilkeler do%rultusunda kendi yörelerindeki etkinlikleri des-
teklenecektir.

Etkinliklerini Kültür Bakanlı%ı’na ba%lı olarak sürdüren tiyatro, opera, bale, 
halk dansları ve çe"itli korolar ile bütün sanat alanlarında yeniden yapılanma prog-
ramları uygulanarak demokratik bir i"leyi" ve yurt düzeyinde ilkeli ve nitelikli bir 
yaygınla"ma sa%lanacaktır.

Sinemamız, ça%ın gereklerine uygun olarak yeniden yasal dayanaklara kavu"-
turulacak, altyapı, yapım, gösterim ve pazarlama olanakları desteklenecek, televiz-
yonla ili"kileri sa%lıklı bir düzeye kavu"turulacaktır.

Tüm sanatçılar ve sanat çalı"anları sosyal güvenceye kavu"turulacaktır.
Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Din ve vicdan hürriyeti, her insanın vazgeçilmez, tabii haklarındandır. Vicdan-

lar üzerindeki her çe"it baskının kaldırılması ve din görevlilerinin siyasi mülahaza-
lardan arındırılması konusunda tedbirler alınacaktır.

Din görevlilerinin e%itim düzeylerinin yükseltilmesi için ba"latılan çalı"malar 
sürdürülecek, dünyanın geli"en "artlarına uyum sa%layacak vasıflı elemanlar yeti"-
tirilmesine özen gösterilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Halen tespit edilmi" olan sporda öncelikli illerimiz yeniden gözden geçirilecek, 

bu illerin iklim "artları, sporcu potansiyeli, nüfusu ve sosyal yapısı dikkate alınarak 
daha sa%lıklı bir tespit yapılacaktır. !llerimizin bu özelliklerine göre tesis planlama-
sı ve da%ılımı sa%lıklı bir "ekilde düzenlenecektir.

Ülkemizde faaliyet gösteren kulüplerin ekonomik, sosyal ve idari yönden ya-
pılanmasını sa%lamak amacıyla bu kulüplerimizin Dernekler Kanunu kapsamından 
ayrılarak daha verimli ve i"ler hale getirilmesi sa%lanacaktır.

Ülkemiz sporu ve sporcusunun sporda ileri gitmi" ça%da" ülkelerin düzeyine 
çıkartılabilmesi için bunları yeti"tirecek olan antrenör ve hakemlerimizin en üst 
düzeyde e%itimleri sa%lanacaktır.

2000 yılındaki Olimpiyatların !stanbul’da yapılması için gerekli giri"imlerde 
bulunulacak ve Olimpiyat tesislerinin planlanıp yapımına ba"lanacaktır.

Ülkemizde sporun daha geni" kitleye yaygınla"tırılması için gerekli önlemler 
alınacaktır. Kulüplerimizin yapısal durumları de%i"tirilerek ekonomik ve idari yön-
den ileri ülkelerin düzeyine çıkaracak bir yapıya kavu"turulacaktır.

Okul içinde ve okul dı"ında bulunan, çalı"an ve çalı"mayan günümüz gençli-
%inin bo" zamanlarının de%erlendirilmesi için gerekli önlemler alınacak ve bu ko-
nuda yasal düzenlemeler yapılarak, gençli%imiz ileri ülkeler gençli%inin düzeyine 
çıkartılacaktır. Gençlik sorunları, ö%retim kurumlarımız ve gençlerimiz ile birlikte, 
saptanan bu sorunların çözümü için gerekli önlemler alınacaktır.
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Amatör spor bütün olanaklar kullanılarak te"vik edilecek, okul aile ve kulüp 
üçgeni içinde daha da yaygınla"tırılacak, spor tesislerinin yapımında, bu tesislerin 
çok yönlü ve rasyonel kullanımları esas alınacaktır.

Profesyonel futbol yasası gözden geçirilerek, aksayan yönleri saptanacaktır. 
Profesyonel futbol kulüplerimizin ça%da" bir yapıya kavu"turulması sa%lanacaktır.

Yüce Meclis’in De%erli Üyeleri,
Ülkenin sa%lık sorunlarının boyutu ve özelliklerinin bilinci içinde, süreklilik 

gösterecek “ulusal bir sa%lık politikası” geli"tirilecektir.
Vatanda"ın sa%lı%ının korunması, sa%lık sorunlarının azaltılması ve tüm birey-

lerin sa%lık hizmetlerinden yararlanabilmeleri temel esastır.
Sosyalle"tirme programı çerçevesinde bütünle"tirilmi" bulunan ana-çocuk sa%-

lı%ı, beslenme, çevre sa%lı%ı, aile planlaması, sa%lık e%itimi gibi ba"ta gelen koruyu-
cu ve temel sa%lık hizmetlerinin yurt düzeyinde yaygınla"tırılması ve etkinli%inin 
arttırılması suretiyle tedavi edici hizmetlere olan a"ırı talep azaltılacaktır.

Bu çerçevede birinci basamak sa%lık hizmet birimleri, altyapı, insan gücü ve 
araç-gereç bakımından güçlendirilerek yaygınla"tırılacak, böylece yataklı tedavi ku-
rumlarına yönelen a"ırı ve gereksiz yı%ılmanın önüne geçilecektir. Bu ba%lamda aile 
hekimli%i uygulaması da yaygınla"tırılacaktır.

Tek tek bireylerin ve toplumun bütününün sa%lı%ını korumak, ki"i ve ailele-
rin ödeme gücüne ba%lı olmadan hastalıklarını tedavi etmek için sa%lık hizmetleri 
yurt düzeyinde yaygınla"tırılarak yeniden örgütlenecektir. Yerle"me yerlerinin en 
uç biriminden ba"layarak sa%lık evinden özel ihtisas hastaneleri ve tıp fakültelerine 
uzanan bir sevk zinciri içinde sa%lık hizmeti sunulacaktır.

Aile planlaması hizmetleri, koruyucu sa%lık hizmetlerinin en önemlisi görüle-
rek sa%lık örgütü içinde yurt düzeyinde yaygınla"tırılacaktır.

Sa%lık hizmet politikasına uygun nitelik ve sayıda insan gücü süratle yeti"tiri-
lecektir.

Personel da%ılımındaki dengesizliklerin giderilmesi, zorlamalar yerine gönüllü 
çalı"mayı özendirici önlemlerle sa%lanacaktır.

Ba"ta hekimler olmak üzere kamunun sa%lık personeli ihtiyacının kar"ılanma-
sı, hizmet yükümlülükleri yerine, personelin performansına, çalı"ma yer ve "artla-
rına göre ücretin belirlenece%i, sözle"meli istihdam ile gerçekle"tirme yoluna gidi-
lecektir.

Genel sa%lık sigortası a"amalı olarak yaygınla"tırılacak ve hiçbir vatanda" ge-
nel sa%lık sistemi dı"ında bırakılmayacaktır. Ödeme imkânı olmayan vatanda"ların 
sigorta primleri devlet tarafından kar"ılanacaktır. Bu çerçevede a"amalı olarak her-
kese tedavi olma imkânı sa%layan “Ye"il Kart” verilecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın Üyeler,
Hükümet ve hükümet dı"ı kurulu"larla yerel yönetimlerin kadınlarla ilgili ça-

lı"maları, i"birli%i ve koordinasyon içinde de%erlendirilerek kadınlara ili"kin politi-
kalar olu"turulacaktır.
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Ba"ta Birle"mi" Milletlerin kabul etti%i ve Türkiye tarafından onaylanan “Ka-
dınlara Kar"ı Her Türlü Ayrımcılı%ının Önlenmesi Uluslararası Sözle"mesi” ve di-
%er uluslararası kararları ile, Avrupa Konseyi, !LO, OECD, AG!K gibi kurulu"ların 
kadınlara yönelik kararları do%rultusunda iç mevzuatımızda düzenlemelerin yapıl-
ması uluslararası boyutta Türkiye tarafından konulan çekincelerin kaldırılması için 
gerekli çalı"malar gerçekle"tirilecektir.

Bu amaçla Hükümetimiz bünyesinde “Kadın, Aile ve Çocuk Sorunları Bakanlı-
%ı” kurularak anlamlı bir adım atılmaktadır. Uluslararası çocuk hakları deklarasyo-
nuna uygun bir biçimde çocuk haklarının korunmasını düzenleyen yasa Meclisimi-
zin önündedir. Meclisimizin bu teklifi yasala"tırmasını hepinizden rica etmekteyiz. 
(DYP sıralarından alkı!lar)

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,

Hükümetimiz 1991 Türkiye’sinin devlet personel rejiminin tamamen yozla"tı-
rıldı%ını, içinden çıkılmaz bir hale sokuldu%unu, hiyerar"inin gerek makam, gerek 
ücret bakımından çok dengesiz bir hale getirildi%ini bilmektedir. Bu nedenle Hükü-
metimiz memurların hayat standardını düzeltici, dengeli, adil ve memura onurlu 
maddi ya"am olana%ı ve moral ortamı sa%layacak, ça%da" bir devlet personel refor-
mu gerçekle"tirecektir.

Devlet personel rejiminde yapılacak reform:

Kamu personelinin istihdam "ekillerini, i"e alınmalarını, hizmetiçi e%itimleri-
ni, yükselmelerini, hak, ödev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen personel reji-
mini;

Kamu personelinin aylık ve di%er özlük haklarını düzenleyen ücret rejimini;

Kamu personelinin sosyal güvenli%ini sa%layan emeklilik rejimini;

Kamu personeline sa%lanan sosyal hak ve yardımları kapsayacaktır.

Bu reform;

Devlette, etkin hizmet, memura huzur ve güven veren bir reform olacaktır.

Hükümetimiz, halk ve bürokrat arasındaki ili"kileri, kar"ılıklı anlayı"a ve gü-
venceye sokacaktır. Artık i"ler, devlet katında kaydırma, rü"vet ve iltimasla yürü-
meyecek, dürüstlük ve e"itlik, i"lerin çözümüne hakim ilke olacaktır. Vatanda", 
devlet kapılarında haksız muamele görmeyecek ve zaman kaybına u%ramayacaktır.

Kamu yönetiminde görev alanların kendilerine verilen görevleri, yürürlükteki 
mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmeleri ana ilke olacaktır.

Bu amaçla, tüm idari i"lemlerin, yetkili birimlerce periyodik denetimin yanı 
sıra, geçmi"te ve gelecekte yapılmı" veya yapılacak her türlü usulsüzlük ve yolsuz-
lukların hızla üzerine gidilecektir.

Yolsuzlukların takibi ve sonuçlandırılması ile görevli Devlet Bakanlı%ı, bu ko-
nularda lüzumlu koordinasyonu sa%layıcı bir i"levi üstlenecektir.
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Tüm inceleme ve soru"turmalar, “Hukuk Devleti” almanın gereklerine uyula-
rak yürütülecek, kamuda çalı"anların haksız, yersiz ve kasta dayalı itham ve isnat-
larla tedirginli%ine de asla yol açılmayacaktır.

Soru"turmaların kısa sürede sonuçlandırılması esastır. Bu amaçla, soru"tur-
malarda sürat ve etkinli%i arttırılacak yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,

Ba%ımsız yargı ve hızlı da%ıtılan, hakka ve hukuka uygun adalet, Hükümetimi-
zin, en temel hedeflerinin ba"ındadır. Hâkimlerimizi, maddi ve hukuki ba%ımsız-
lı%a, vatanda"larımızı da gecikmemi" ve haklı adalete eri"tirmek için gereken tüm 
önlemleri almaya kararlıyız. Hâkime, ayrıca kürsü ve karar güvencesi vermek kara-
rındayız.

Hazırlık soru"turmasında avukat bulundurulması sa%lanacak ve bunun için 
yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Yürürlükteki Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nun aksayan ve kamu vicdanını 
rahatsız eden hükümetlerini de%i"tirmek ve siyasi partiler arasında sa%lanabilecek 
bir konsensüsle de%i"tirecek ve millet iradesini TBMM’de en iyi "ekilde yansıtacak 
günümüz ko"ullarına uygun yeni bir Seçim Yasası hazırlanacaktır.

Sayın Ba"kan, De%erli Milletvekilleri,

Günümüz dünyasının, özellikle 80’li yılların ikinci yarısından bu yana, barı"a 
yönelik demokratikle"me ve i"birli%i do%rultularında hızlanan evrimi, 20. yüzyılın 
son on yılına girilirken büyük çaplı ve çok yönlü, köklü de%i"iklerle yeni bir ivme 
kazanmı" bulunmaktadır. Avrupa’da bloklararası rekabet son bulmu"; so%uk sava" 
yerini, bir yandan büyük umutlar vaadeden, di%er yandan çe"itli risklerin a"ılması-
nı gerektiren bir de%i"im, dönü"üm ve yeniden yapılanma süreçleri bütününe terk 
etmi"tir. Atlantik’ten Urallar’a yayılan alanda yeni dengeler olu"makta, bu olu"um 
dünyanın di%er kıtalarında da sorunların barı"çı yollardan çözümüne ve toplumla-
rın demokratikle"mesine güç vermektedir.

Avrupa’yı demokratik ve totaliter iki kampa ayıran çizgi ortadan kalkmı", in-
san haklarına, hukukun üstünlü%üne, bireyin yaratma ve giri"im gücüne öncelik 
tanıyan de%erlere dayalı kıtasal bir güvenlik ve i"birli%i düzeni kurulması Avrupa 
Halklarının ortak ülküsü niteli%ini kazanmı"tır. Bu ortak ülkünün gerçekle"mesi, 
demokrasiye dönü"üm yolundaki ülkelerin istikrarlı bir ekonomik kalkınmayı hız-
la sa%layabilmelerine ve de%i"im dönemlerine özgü sa%lıksız e%ilim ve sapmaların 
önlenmesine ba%lıdır. Bu sa%lıksız e%ilimler arasında ırkçılık, mezhepçilik, etnik re-
kabet ve çatı"malar, yabancı dü"manlı%ı ve dinsel ho"görüsüzlük ba"lıcalarını te"kil 
etmektedir.

!çinde bulundu%umuz dönemde, Avrupa-Atlantik ku"a%ındaki tüm ülkelerin 
hükümetleri, bu sa%lıksız e%ilim ve sapmaların elbirli%i ile üstesinden gelmek ve 21. 
yüzyılın insanlı%a vadettiklerini gerçekle"tirmek için bilinçli ve tutarlı bir ortak ha-
reket platformunda bulu"mak sorumlulu%unu ta"ımaktadır. Hükümetimiz büyük 
Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” prensibinin ça%da" dünyayı müjdeleyen 
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ça%rısı ı"ı%ında, bu sorumlulu%un gereklerini yerine getirecek bir dı" politikanın 
sahibi ve uygulayıcısı olacaktır.

Avrupa’da olu"an güvenlik ve i"birli%i ortamını belirleyen ilke ve davranı" 
normlarının Balkanlar’a, Akdeniz’e, Karadeniz Havzası’na, Orta Do%u’ya, Batı ve 
Orta Asya’ya yaygınla"tırılmasında, Türkiye’nin co%rafi konumundan ve tarihsel 
deneyim birikiminden herkes yararlanmalıdır.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Di%er devletlerle uluslararası dayanı"ma içinde, ülkemizin çıkarlarını ön planda 

tutan, ki"ilikli, tutarlı ve bilinçli bir dı" politika izlemek ana hedefimizdir. Türkiye, 
dı" politikada, ça%da" de%erleri savunan barı"çı tutumunu sürdürecek ve uluslara-
rası ili"kilerin kar"ılıklı yarara dayalı oldu%u bilincinden hareket edilecektir. Ulus-
lararası ili"kilerde devletimizin yüksek çıkarları için, ki"isel heves ve gösterilere yer 
verilmeyecektir.

Hükümetimizce izlenecek dı" politikaların, bu yönlendirici yakla"ımları çer-
çevesinde, ikili ve bölgesel ili"kilerimize yapıcı ve tutarlı bir dinamizm içerisinde 
e%ilece%iz.

Türkiye’nin, Avrupa bütünle"me hareketi içerisindeki konumunun güçlendi-
rilmesi ve Avrupa Toplulu%u ile ili"kilerimizin tam üyeli%e yönelik bir i"birli%i kap-
samında geli"tirilmesi Hükümetimizin ana hedefleri arasındadır. Yeni Avrupa’nın 
örgütlenmesinin ve Avrupa’nın her alandaki kurumla"masının, Türkiye’nin payı ve 
katkısı olmaksızın do%al boyutlarına ula"amayaca%ı ku"kusuzdur. Hükümetimiz, 
Avrupa toplumları ile Türk toplumunu birle"tiren tarihsel, siyasi, ekonomik, moral 
ve kültürel ortak parçaları arttırmak ve güçlendirmek suretiyle bu yolda tarihi bir 
mesafe almaya kararlıdır. Siyasi birlik ve ekonomik ve parasal birlik yönünde yeni 
a"amalara ula"makta bulunan bir Avrupa’da Türkiye’nin de hak etti%i yeri alması 
ısrarla izleyece%imiz ulusal bir hedef olacaktır. !ngiltere, Fransa ve geçen yıl birle-
"erek yeni Avrupa’nın, in"asında kilit bir rol üstlenmi" bulunan Federal Almanya 
ile güçlü i"birli%i ba%larının yeniden ve daha kapsamlı bir çerçevede canlandırılıp 
sürdürülmesine büyük önem verece%iz.

NATO’nun de%i"en Avrupa Güvenlik mimarisinin temel ö%esi olarak yeni Av-
rupa-Atlantik denklemlerine uyum sa%lama çabalarını memnunlukla kar"ılıyor ve 
destekliyoruz. NATO’nun Avrupa Toplulu%u ve olu"um halindeki Avrupa Güvenlik 
ve Soru"turma kimli%i ile birlikte, AG!K sürecinin yaratmak istedi%i yeni kıtasal 
barı" ve güvenlik ortamına en büyük katkıyı sa%layabilecek bir ittifak toplulu%u 
oldu%u kanısındayız. Bu çerçevede NATO’nun, Merkezi ve Do%u Avrupa ülkeleriyle 
ili"kilerinin yeni ve daha ileri düzeye yükseltilmesi çabalarını da olumlu bir giri"im 
sayıyoruz.

ABD ile dostluk ve ittifak ili"kilerimizin özel bir önemi vardır. Kar"ılıklı ya-
rar dengesine dayanan bu ili"kilerin geli"tirilmesine öncelik verece%iz. ABD ile 
Türkiye’yi birbirlerine ba%layan, savundukları ortak de%er ve idealleridir. ABD ile 
ili"kilerimizin bu ortak de%er ve idealler zemininde, çok yönlü olarak daha da geli"-
tirilmesi hususunda kararlıyız.
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Hükümetimiz, tarihsel bir yeniden yapılanma sürecinde bulunan Sovyetler 
Birli%i ile dostluk ili"kilerine ve i"birli%ine büyük önem vermektedir. Bu sürecin 
demokrasi ve barı" içerisinde tamamlanması içten dile%imizdir. Cumhuriyetlerle 
ili"kilerimizin geli"tirilmesinde bu temel yakla"ımla uyumlu bir tutum izleyecektir. 
Aynı yakla"ım, Kafkasya’da kom"umuz olan Cumhuriyetler ile dil ve kültür yakınlı-
%ımız bulunan Cumhuriyetlerle ili"kilerimize de egemen olacaktır.

Özgürlüklerine kavu"arak, demokrasi ve kalkınma yolunda yeni atılımlara gir-
mi" bulunan Merkezi ve Do%u Avrupa ülkeleri, özellikle kom"umuz Bulgaristan’la, 
siyasal, ekonomik ve kültürel ili"kilerimizi geli"tirmek hükümetimizin ana ilkele-
rinden biridir.

Karadeniz Ekonomik !"birli%i Bölgesi giri"imleri çerçevesinde bu denizi çevre-
leyen ülkelerle çok yönlü ili"kiler geli"tirilmesine yönelik çabaları kararlılıkla sür-
dürece%iz.

Asya ve Uzak Do%u ülkeleri ile ili"kilerimizin geli"tirilmesi de Hükümetimi-
zin öncelikli hedefleri arasındadır. Bu cümleden olarak bilhassa Çin’i ve Japonya’yı 
özellikle zikretmek isterim.

Orta Do%u barı" sürecinin, Filistin halkının devlet kurma dahil, me"ru hak ve 
özlemlerine yanıt veren ve !srail’in güvenlikli sınırlar içerisinde ya"ama hakkını 
da güvence altına alan ba"arılı bir sonuca ula"ması içten dile%imizdir. Gerek böyle 
bir ba"arılı sonuca ula"ılabilmesini kolayla"tırmak ve hızlandırmak, gerek alınacak 
sonucun kalıcı bir i"birli%i düzenine dönü"mesini sa%lamak amacıyla Türkiye her 
türlü katkıda bulunmaya hazırdır. Orta Do%u bölgesinde, tüm ulusların katılaca%ı 
ekonomik i"birli%i yapılarının olu"turulması ile güven ve güvenlik arttırıcı önlem-
lerin yaygınla"tırılması do%rultusunda gayret sarf edece%iz.

!slam âlemi ve onun büyük parçası konumundaki Arap dünyası ile ili"kileri-
miz geleneksel önem ve önceli%ini korumayı sürdürecektir. Türkiye’nin !slam âlemi 
bünyesindeki kalkınma ve i"birli%i düzenlemelerinde oynadı%ı yapıcı rol sürdürüle-
cek, !slam dünyasını bölen uyu"mazlık ve sorunların çözümüne yardımcı olmak için 
her türlü çaba gösterilecektir. Bu çerçevede !slam Konferansı Örgütü’nün güçlen-
dirilmesi ve örgüt bünyesindeki kurumların etkinli%inin arttırılması ba"lıca amacı-
mızı olu"turacaktır. Bu çabalarımızda Pakistan ve kom"umuz !ran’la ili"kilerimizin 
güçlendirilerek sürdürülmesinin ve geleneksel dostlarımız Suudi Arabistan, Mısır 
ve Körfez ülkeleriyle aramızdaki i"birli%i ve dayanı"manın arttırılmasının büyük ve 
yapıcı katkıları olaca%ına inanıyoruz.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Kom"umuz Yunanistan ile aramızdaki ili"kilerin iki ülkenin uzun vadeli çıkar-

larına uygun bir düzeye çıkartılmasını istemekteyiz. Aramızda mevcut bütün an-
la"mazlık konularında iyi niyetle ve yapıcı bir yakla"ımla yürütülecek görü"melerle, 
iki tarafça da kabul edilebilir çözümler bulunabilece%ine inanıyoruz.

Yunanistan’la aramızda çözüm bekleyen ve bir kısmı kendi aralarında ba%lan-
tılı önemli ikili sorunlar vardır. Kıta sahanlı%ı ve adaların sözle"melere aykırı ola-
rak tahkimi dahil Ege’ye ili"kin sorunlar bunlardan bir bölümünü olu"turmaktadır. 
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Hükümetimiz Yunanistan’la aramızdaki önemli ve ciddi sorunlardan hiçbirinin yok 
sayılmakla ortadan kaldırılamayaca%ı görü"ündedir. Gerek Ege ba%lamındaki so-
runlar demeti, gerek Batı Trakya Türklerinin azınlık ve insan hakları ihlallerinden 
kaynaklanan sorunlar, ancak içerikli görü"melerle çözümlenebilir. Biz, bu amaç-
la ön-ko"ulsuz görü"melerin ba"latılmasına ve sürdürülmesine hazırız. Hüküme-
timiz Yunanistan’la ili"kilerinde itidal ve sa%duyuyu egemen kılmaya çalı"acak ve 
Yunanistan’ın da aynı do%rultuda davranmasını bekleyecektir. !ki ülkeyi ba%layan 
ahdi yükümlülüklere ve aramızdaki mutabakatlara uyulması, ili"kilerde aradı%ımız 
iyi niyetin göstergesi olacaktır.

Sayın Ba"kan, Milletvekilleri,
Kıbrıs sorunu 28. yılına girmektedir. Bu sorunun daha fazla askıda kalmaksı-

zın ve en erken bir zaman dilimi içerisinde çözüme ula"tırılabilmesi, Türkiye’nin iç-
ten diledi%idir. Hükümetimiz Kıbrıs sorununun, Ada’nın varlı%ında ve gelece%inde 
e"it hak sahibi iki toplum arasında anlamlı ve yapıcı bir müzakere süreci sonunda 
çözülebilece%i kanısındadır.

Hükümetimiz Ada’daki gerçekleri ve tarihin olaylarını gözönünde tutarak, Kıb-
rıs Türk halkının tüm halklarıyla birlikte güvenlik ve esenli%inin, iki toplumun iki 
ayrı kesimde ya"ayaca%ı ve siyasal e"itli%e dayalı federal bir ortaklık kurulması ile 
güvence altına alınabilece%ine inanmaktadır. Böyle bir siyasal çözüme, toplumlara-
rası müzakereler yoluyla ve barı"çı yöntemlerle ula"ılabilece%ine dair umudumuzu 
korumaktayız. Dı" baskılar kullanılarak ve sorunun kapsamı geni"letilerek, çözüm 
sürecinin hızlandırılması olana%ı yoktur. Hükümetimiz bu anlayı" çerçevesinde 
Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmaya ve katkıda bulunmaya çalı"acak ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu yoldaki çabalarını kuvvetle destekleyecek-
tir. Kıbrıs Türk halkının refah düzeyinin yükseltilmesine ve kalkınma çabalarının 
hızlandırılmasına bütün olanaklarımız kullanılarak katkıda bulunulması sürdürü-
lecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Güney kom"ularımızla ili"kilerimiz, ülkemizin bölünmez bütünlü%üne kar-

"ı gösterdikleri çok yakından ilgilidir. Türkiye, ülkemizin bölünmez bütünlü%üne 
kar"ı gösterecekleri fiili ve moral duyarlılı%a paralel olarak, güney kom"ularımızla, 
siyasi, ekonomik, mali ve teknolojik alanda en iyi niyetler ve en iyi ili"kiler içinde 
i"birli%ini sürdürmeye hazırdır. Bu ba%lamda, Suriye ile ili"kilerimizi son yıllarda 
kaydedilen olumlu geli"meleri memnunlukla kar"ılıyor, Irak’la ili"kilerimizin nor-
malle"tirilmesi ko"ullarının kısa zamanda olu"turulmasını diliyoruz.

Türkiye’nin Orta Do%u’da ciddi ve önemli bir ekonomik ve kültürel rol oynaya-
bilece%inden kimse ku"ku duymamalıdır. Ayrıca, Türkiye bu bölgedeki iyi kom"u-
luk sorumlulu%unu ve siyasi rolünü itidal ve etkinlikle yerine getirebilecek konum-
dadır.

Hükümetimizce izlenecek dı" politikanın maddi altyapısının, ulusumuzun 
zengin tarihsel birikiminin olgunla"tırdı%ı, demokratik, laik ve ço%ulcu bir siyasi 
çatı altında biçimlenen, insan hak ve özgürlüklerine, ça%da" de%erlere saygılı bir dü-
"ünsel altyapıdan beslenmesi büyük önem ta"ımaktadır. Bu amaçla, kamuoyumu-
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zun duyarlık ve e%ilimlerini yansıtan ve Türk demokrasisinin karar yapımcılarına 
çoksesli bir ortamın dü"ünsel ve moral deste%ini kazandırabilecek düzenlemelere 
önem verilecektir. Dı"i"leri Bakanlı%ımızın iç ve dı" örgütünün, ça%da" dı" politika 
hizmetlerinin gere%ine yanıt verebilecek bir biçimde güçlendirilmesi ve i"levlerini 
en verimli ve etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için gerekli her türlü donanım 
ve di%er olanaklar sa%lanacaktır.

Yüce Meclis’in dı" politikamızın yürütülü"üne her a"ama katkıda bulunması ve 
bilgilendirilmesi Hükümetimizin özenle izleyece%i bir uygulama haline getirilecek-
tir. Bu uygulamanın, uluslararası çıkarlarımızın korunup gözetilmesinde en önemli 
yardımcı unsuru olu"turaca%ına inanıyoruz.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Hükümetimiz ulusal bütünlü%ümüz içinde dı" politika, milli istihbarat ve milli 

savunma politikalarını birbirini tamamlayan bir bütün olarak ele alacaktır.
Milli !stihbarat Örgütlerimizi, Türkiye’nin güvenlik, savunma ve dı" politika 

hedeflerine daha ça%da", daha yararlı ve daha zamanlı katkılarda bulunabilir hale 
getirece%iz. Teknik ve be"eri istihbarat yeteneklerini birlikte geli"tirecek, açık ve 
kapalı faaliyetlerini yeniden düzenleyecek, milli istihbarat bürokrasisini çok daha 
profesyonel bir konuma kaydıraca%ız.

Hükümet, gerçekçi tehdit ve risk de%erlendirmelerine dayanılarak olu"turulan 
milli savunma politikasının, milli refahı artırma hedefleri ile çeli"meyece%ine inan-
maktadır. Bu inançla, milli savunma politikası, milli kalkınma politikasıyla birlikte 
ele alınarak, beka ve refah dengesinin en rasyonel biçimde kurulmasına ve korun-
masına özel itina gösterilecektir. Bu dengede Türk Silahlı Kuvvetlerine caydırıcılık 
ve savunma niteli%inin kazandırılması ve bu niteli%in idame ettirilmesi hedefi dai-
ma gözönünde bulundurulacaktır.

Son yıllarda Dünya’da ve özellikle Avrupa’da ve çevre ülkelerde meydana gelen 
geli"meler, alı"ılmı" tehdit ve risk kavramlarına yeni boyutlar getirmi"tir. Genelde 
bir yumu"ama ve barı" ortamına girilmi" olmakla beraber; Türkiye, Balkanlar, Kaf-
kaslar ve Ortado%u’daki belirsizlik ve istikrarsızlık üçgeni içinde bulunmaktadır. Bu 
itibarla, AG!K süreci çerçevesinde, silahsızlanma ve silahların kontrolu yönündeki 
çalı"maların yanında Türk Silahlı Kuvvetlerinin reorganizasyonu ve modernizasyo-
nu yönündeki çalı"maların da hızlandırılması gerekti%ine inanılmaktadır. Dolayı-
sıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü ortam ve "artta harekât icra edebilecek, 
hareket ve beka kabiliyeti yüksek, yeterli komuta kontrol sistemlerine sahip, yük-
sek teknolojiyi kullanabilecek imkân ve kabiliyetlere kavu"turulması elzem görül-
mektedir.

Söz konusu reorganizasyon ve modernizasyon çerçevesinde; gerekli kaynak-
ların tahsis edilmesi, Silahlı Kuvvetlerin personel sayısının bir plan ve program 
dâhilinde azaltılması, dolayısıyla askerlik süresinin kademeli bir biçimde kısaltıl-
ması önemle ele alaca%ımız konular olacaktır.

Di%er taraftan, 1970’li yılların ba"larından itibaren kurulmasına ba"lanan ve 
geli"tirilmesine çalı"ılan yerli savunma sanayiinin, Silahlı Kuvvetlerin ça%da" ih-
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tiyaçlarına cevap verebilecek yüksek teknoloji ürünü silah ve malzeme sistemleri-
ni ve teçhizatı üretebilecek düzeye çıkarılması ve böylece dı"a ba%ımlılı%ı giderek 
azaltma yönündeki gayretlerin artırılması da, savunma politikamızın önemli bir 
unsurunu te"kil edecektir.

Sayın Ba"kan, Sayın Milletvekilleri,
Hükümetimizin temel amacı siyasal, ekonomik ve toplumsal istikrarı ve top-

lumsal güveni sa%lamaktır.
Ülkemizin bu geni" tabanlı Hükümeti, siyasal istikrar yanında, toplumumuzu 

ve devletimizi de kapsayan bir yenile"me ve rahatlama uygulaması ile göreve ba"la-
mak azmindedir. Gerçekten devleti, rejimi ve ekonomiyi etkin bir "ekilde i"leyecek 
hale getirebilmek, tutarlı, kararlı, adil ve objektif uygulamalarla hükümet etmeyi, 
halkımıza verilecek hizmetin gere%i sayıyoruz.

Hayat pahalılı%ının önlenmesi, enflasyonun dü"ürülmesi, i"sizli%in asgariye 
indirilmesi, vatanda"larımızın sosyal ve ekonomik güvencelerle donatılması, gelir 
da%ılımındaki çarpıcı adaletsizli%i önleyici önlemler uygulamaya konması ve böyle-
ce halkımıza huzur verilmesi, ülkemizdeki istikrarın temel ko"uludur.

Hükümetimiz, Türkiye’nin her alanda büyümeyi vazgeçilmez hedef sayması 
gereklili%ine inanır. Biz bu büyümeyi istikrar içinde gerçekle"tirmeye kararlıyız.

Sosyal ve ekonomik barı" ve istikrar içinde müreffeh bir Türkiye’ye eri"mek, 
Hükümetimizin temel amaçlarından biridir. Böyle bir Türkiye hem büyümesini, 
hem toplumsal zenginle"mesini sa%lamı" olacaktır. Biz, devleti ve toplumu ile zen-
ginle"mi" bir Türkiye’yi gerçekle"tirmek için en etkin önlemleri almaya kararlıyız.

Her türlü yolsuzluk, iltimas ve rü"vetle mücadeleye kesinlikle kararlı olan Hü-
kümetimizin olu"turaca%ı dürüst ve "effaf yönetim, ülkemize genel bir rahatlık ge-
tirecektir.

Hükümetimiz, yolsuzlukların hesabını hukuk içinde sormaya kararlıdır. De-
mokratik sistem çerçevesinde ve normal yargı mekanizmasında, yolsuzlukların 
takip edilmesi, halkımıza kar"ı yükümlülü%ümüzdür. (DYP ve SHP sıralarından al-
kı!lar)

Sayın Ba"kan, Sayın Üyeler,
Hükümetimiz ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunların birikip yo%unla"tı-

%ı bir a"amada göreve ba"lamı"tır. Bunların bilincinde olarak bu hükümeti olu"-
turup Yüce Meclis’in huzuruna geldik. Halkımıza, onların temsilcilerinden olu"an 
Parlamento’ya inanarak, güvenerek bu a%ır görevi üstlendik. Ulusumuzun müstes-
na nitelikleri en büyük güven kayna%ımızdır. Ulusumuzun e"siz tarihinden gelen 
ve do%asında var olan nitelikler, ülkemizin ileri ve kalkınmı" ülkeler arasında hak 
etti%i yerini almasını sa%layacaktır.

Yeni bir "evk, ümit ve heyecanla, aziz milletimize, büyük hizmetler verece%imi-
ze inanıyoruz. Ve bu kararlılıkla göreve ba"lıyoruz.

Yüce Meclis’imizin, izhar edece%i güven, güçlükleri a"manın ve ba"arıya ula"-
manın, en önemli dayana%ı ve kayna%ı olacaktır.
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Taktir yüce Heyetinizindir.
Cenab-ı Allah hepimizin yardımcısı olsun. (DYP sıralarından ayakta alkı!lar, 

SHP sıralarından alkı!lar)
BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Ba"bakan.
Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulunun Programı Sayın Ba"bakan tarafın-

dan Genel Kurula sunulmu"tur.
Anayasanın 110 ve !çtüzü%ün 105’inci maddeleri, “Bakanlar Kurulu Programı 

üzerindeki görü"melerin, programın okunmasından 2 tam gün geçtikten sonra ya-
pılmasını” öngörmektedir.

Buna göre, program üzerindeki görü"meler 28 Kasım 1991 Per"embe günü ya-
pılacaktır.

Danı#ma Kurulu Önerileri
Bakanlar Kurulu Programının görü#ülmesi ile güven oylamasının özel 

gündemde yer görü#me gün ve sürelerine; 26.11.1991 ve 27.11.1991 tarihle-
rinde Genel Kurul çalı#malarına verilmesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonlarının üye sayısı ile üyeliklerin siyasî parti da$ılımına ili#kin Da-
nı#ma Kurulu önerisi

BA$KAN — Danı"ma Kurulunun önerileri vardır, okutup, ayrı ayrı oylarımıza 
sunaca%ım:

Danı!ma Kurulu Önerisi
Danı"ma Kurulunun 22 Kasım 1991 Cuma günü yaptı%ı toplantıda, a"a%ıdaki 

önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmü"tür.

Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba!kanı

DYP Grubu Ba!kanvekili ANAP Grubu Ba!kanvekili
Güne! Müftüo#lu Mustafa Kalemli

SHP Grubu Ba!kanvekili RP Grubu Ba!kanvekili
Aydın Güven Gürkan O#uzhan Asiltürk

Öneriler:
Okunmu" bulunan Bakanlar Kurulu Programının görü"ülmesi ve güven oyla-

masının özel Gündemde yer alması; program üzerinde 28.11.1991 Per"embe günü 
yapılacak görü"meler için Genel Kurulun saat 14.00’te toplanması; görü"melerde 
Hükümet ve siyasî parti grupları adına yapılacak konu"maların birer saat, ki"isel 
konu"maların 15’er dakika olması ve görü"melerin bitimine kadar çalı"ma süresi-
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nin uzatılması; 26.11.1991 Salı ve 27.11.1991 Çar"amba günlerinde Genel Kurul 
çalı"malarının yapılmaması önerilmi"tir.

BA$KAN — Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görü"meleri yapmak için, 
alınan karar gere%ince, 28 Kasım 1991 Per"embe günü saat 14.00’te toplanmak 
üzere, birle"imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.02
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 19 Cilt 1 Birle!im 8

Sayfa 146-210
28.11.1991 Per!embe

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Ba!kanvekili Yıldırım Avcı

KÂT!P ÜYELER: Ali Günaydın (Konya)
I!ılay Saygın (#zmir)

Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Görü!ülmesi

BA$KAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8’inci Birle"imini açıyorum. Top-
lantı yetersayısı vardır. Gündeme geçiyoruz.

BA$KAN — Gündemimize göre, Ba"bakan Sayın Süleyman Demirel tarafın-
dan kurulan Bakanlar Kurulunun Programı üzerindeki görü"melere ba"lıyoruz.

Görü"melerde, !çtüzü%ün 73’üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına 
birer sayın üye ile "ahısları adına iki sayın üyeye, Hükümet adına da Ba"bakan veya 
bir bakana söz verilecektir.

Program üzerinde söz alan sayın üyelerin adlarını sırayla okuyorum.
Gruplar adına söz isteminde bulunanlar: Refah Partisi Grubu adına Sayın 

Necmettin Erbakan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Aydın Güven 
Gürkan, Do%ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Güne" Müftüo%lu, Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Mesut Yılmaz.

$ahısları adına söz talebinde bulunan sayın üyeler: Sayın Kamer Genç, Sayın 
Bülent Ecevit, Sayın Zeki Ergezen, Sayın Koray Aydın, Sayın Recep Kırı", Sayın 
Mahmut Kılıç, Sayın Ziya Halis, Sayın Aykut Edibali, Sayın !brahim Kuma", Sayın 
!brahim Halil Çelik, Sayın Abdülkerim Do%ru ve Sayın Mehmet Dönen.

Genel Kurulun 25.11.1991 tarihli 7’nci Birle"iminde alınan karar gere%ince, 
siyasî parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konu"malar birer saat, ki"isel ko-
nu"malar da 15’er dakikadır. Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Necmettin 
Erbakan’ın. Buyurun efendim. (RP sıralarından ayakta alkı!lar)

RP GRUBU ADINA NECMETT"N ERBAKAN (Konya) — Muhterem Ba"kan, 
muhterem milletvekilleri, yeni Hükümetin saygıde%er üyeleri; hepinizi, Refah Par-
timiz Grubu adına hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün 28 Kasım 1991; Türkiye Büyük Millet Meclisinde Hükümet Programı-
nı görü"üyoruz. Bendeniz, huzurlarınıza Refah Partimizin bu Hükümet Programı 
hakkındaki görü"lerini arz etmek üzere gelmi" bulunuyorum.
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Sözlerime ba"larken, önce “Neredeyiz, buraya nasıl geldik, ne yapıyoruz” konu-
su üzerinde kısaca birkaç cümlelik açıklama yapmak istiyorum.

Bildi%iniz gibi, 20 Ekim seçimleri yurdumuzda huzur içinde geçti, bir bayram 
havası içinde yapıldı, partiler arasında karde"li%in en güzel gösterisi sergilendi. Mil-
letimiz bu seçimlerde canlı bir çalı"ma yaptı, büyük bir dinamizm gösterdi. Batı 
ülkelerinde iki seçim arasında, partiler arasındaki oy oranları yüzde 2-3 kadar an-
cak de%i"ti%i halde, bizim milletimiz, yanlı" bir uygulama yapan ANAP’ın oylarını 
yüzde 36’dan yüzde 24’e indirdi. ANAP’ın oyları yüzde 12 oranında çözüldü, öbür 
taraftan, iki yıl içerisinde, SHP yüzde 28’den yüzde 20’ye dü"tü. Yüzde 8 de SHP’den 
çözüldü. Milletin bu yüzde 20’lik bölümü gidecek yer aradı. Hepimizin bildi%i gibi, 
medyada her zaman oldu%u gibi, DYP allanıp pullanıp gösteriliyordu; buna ra%men, 
milletimizin çözülen bu yüzde 20’lik kısmı bunu tercih etmedi; çünkü, yıllardan 
beri denemi" ve bunun bu i"leri çözemeyece%i hakkında bir kanaat sahibi olmu"tu; 
ancak yüzde 3’ü buraya gitti; iki yıl içinde DYP’nin oyları yüzde 24’ten yüzde 27’ye 
çıktı. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar, ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) 
Milletimizin büyük bölümü, bilindi%i gibi, Refah Partisine geldi; Refah Partisinin 
oyları yüzde 250 arttı ye Refah Partisi böylece dört tane barajı yıktı. (RP sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı!lar) Bilindi%i gibi; bu barajlar, sırf, millî görü"ün iktidara gel-
memesi için konulmu" olan Türkiye barajı, il barajı, TRT barajı ve bir kısım basının 
barajıydı. Milletimiz, âdeta Berlin Duvarını yıktı. Refah Partisini ba"a güre"en bir 
parti haline getirdi ve takriben maddî bakımdan birbirine e"it dört tane Partiyi or-
taya koydu. Böylece, milletimiz, bu seçimde Türkiye’nin kurtulu"u hangi zihniyet-
tedir, hangi istikamettedir; bunu göstermenin "uurunu sergilemi"tir. Milletimiz, 
20 Ekim seçimlerinde “Biz, artık dı" güdüm istemiyoruz, faizci düzen istemiyoruz; 
millî ve manevî de%erlere ba%lılık istiyoruz” demi"tir.

Seçimler bayram havası içinde yapıldı. Bir ay kadar bir balayı dönemi geçti. 
$imdi i" görme sırasına geldik. Hemen belirtmek istiyorum ki, biz Refah Partisi 
olarak, bu i" görme döneminde de, aynen seçimlerdeki karde"lik havası devam et-
sin istiyoruz, bayram havası devam etsin istiyoruz. 20 Ekim seçimleri Türkiye için 
önemli bir dönüm noktasıdır; çünkü, bu seçimler 12 Eylülün antidemokratik ihtilal 
dönemini kapatma imkânını ortaya koymu"tur; henüz kapatmı" de%ildir, o döne-
me ait antidemoktarik anayasa, yasalar ve bütün kalıntılar temizlendi%i zaman ka-
patılmı" olacaktır.

20 Ekim seçimi, aynı zamanda Türkiye’de tek adam yönetimine son vermi"tir. 
Hepimizin bildi%i gibi, geçmi" dönemde bir tek adam yönetimi oldu, de%i"tirilen 
seçim kanunlarıyla, 1987 seçimlerinde âdeta Türkiye’de rejim de%i"ti. Bu hileli se-
çim kanunlarıyla bir tek adam yönetimine geçildi, bir bakıma Türkiye, cumhuriyet-
ten mutlakiyete döndü. $imdi mutlakiyet yönetiminden me"rutiyete mi dönece%iz, 
Cumhuriyete mi dönece%iz; bu, Sayın DYP ve SHP gruplarının davranı"ına ba%lıdır. 
E%er onlar, “!ktidar bizdendir” deyip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin asıl hâkim 
güç oldu%una dikkat etmez ve kendi içlerinden vazife alan arkada"lara kar"ı, “yanlı" 
yaptı%ınız zaman düzeltece%iz, do%ru yaptı%ınız zaman yardımcı olaca%ız” tavrı-
nı takınmazlarsa, bu i" bir nevi yarım me"rutiyete dönü"ür. Yok e%er, hakikaten 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin her "eyin asıl temsilcisi ve sahibi oldu%u "uuruyla 
hareket edilirse, bu takdirde Cumhuriyete geçmemiz mümkündür.

BA$KAN — Sayın Hocam, bir dakika müsaadenizi istirham edece%im.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Buyurun.
BA$KAN — Anayasamızın 1’inci maddesi, Türkiye Devletinin daima cumhu-

riyet oldu%unu söyler.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Hiç "üphesiz de... Ben Anayasada ne 

yazıyor, onu söylemiyorum, tatbikat nasıl yürüyor onu söylüyorum Sayın Ba"kan, 
(RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Yoksa, Anayasada çok "eyler yazıyor... (RP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

BA$KAN — Buyurun efendim.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkada"larım; bu Meclis, 

inanıyoruz ki - bilhassa yeni seçilen Meclis Ba"kanı arkada"ımıza olan büyük güve-
nimizden ve Meclis Ba"kanlık Divanına seçilen arkada"larımıza olan güvenimize 
dayanarak söylüyorum - hakikaten Türkiye’de ilk defa bir sivil anayasa yapmak, si-
vil bir toplumla"ma ve demokratikle"me hizmetini yapmak imkân ve "ansına sa-
hiptir. Biz Refah Partisi olarak, bu yolda yapılacak bütün çalı"maları canla ba"la 
destekleyece%iz. (SHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

$imdi Millet Meclisi te"ekkül etmi"tir... !çimizden bir heyet, yürütme görevini 
yapmak için bu programa dayanarak bizden izin istiyor. Program hakkında görü"-
lerimizi söyleyece%iz... Yüce Meclis izin verirse yürütecek, vermezse yürütmeyecek. 
!"te bunun müzakeresini yapıyoruz.

Bendeniz, "u anda huzurlarınızda altı ayrı sıfatla konu"uyorum. Bir tanesi; Re-
fah Partisi Grubu adına, di%eri Türkiye Büyük Millet Meclisindeki muhalefet parti-
lerinin meydana getirdi%i topluluk adına, bir di%eri Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütününün bir üyesi olarak, bir di%eri milletin yüzde 17’sini temsil eden, yani 10 
milyonluk bir millet kitlesini temsil eden bir camia mensubu olarak, bir di%eri mil-
letin yüzde 52’sini temsil eden ço%unluktaki büyük muhalefet toplulu%u adına ve 
bir di%eri de milletimizin bir ferdi olarak da 60 milyon memleket evlatlarından bir 
tanesi olarak huzurlarınızda konu"uyorum. Tabiî, en önemlisi bu altıncı sıfatımdır.

!lk söyleyece%im "udur: Elli yıldan beri milletimiz ezilmi"tir. Bilhassa son on 
yılda büyük acılar çekti. $imdi, milletimiz, bir an evvel bu sıkıntılardan kurtulmak 
istiyor; bir hükümet kurulmu"tur; bu hükümetin, milletin dertlerini halletmesini, 
milleti huzura kavu"turmasını istiyor. Milletimiz bunu istedi%i için, biz de aynı "eyi 
istiyoruz. Bu sebepten dolayıdır ki, muhalefet görevimizi en "erefli bir görev saya-
rak, bütün gayretimizle yürütmek istiyoruz. Muhalefet görevi, en az iktidar göre-
vi kadar "ereflidir. Çünkü, muhalefet, hizmetlerin yapılmasına yardımcı olacaktır, 
do%ruları besleyecektir, yanlı"ların yapılmamasına gayret edecektir; yapıcı olacak-
tır, yol gösterecektir ve iktidar dü"erse, kolundan tutup kaldıracaktır. !"te biz, Re-
fah Partisi olarak bu anlayı"la muhalefet görevimizi yapmanın gayreti içindeyiz, 
önemli olan, milletimizin mutlulu%udur. Hizmetleri kim yaparsa yapsın; ke"ke bu 
heyet yapsa, biz de bu heyete yardımcı olsak. Bunun için, bu heyete kar"ı hareket 
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noktamız "efkattir, karde"liktir, yardımcı olmaktır. Hiç "üphesiz, Parlamentodaki 
bütün arkada"larımız da aynı "ekilde davranacaklardır. $imdi, i"te bu "efkatle, bu 
karde"lik vazifemi yapmaya ba"lıyorum.

Önce, Hükümeti te"kil eden Sayın Süleyman Demirel Beyefendiye dönüp di-
yorum ki: Bu Hükümeti kurarken, ke"ke Mecliste grubu olan bütün partilerle gö-
rü"seydi. Bu, bugüne kadarki bir teamüldür. Daha iyiyi aramak bakımından, di%er 
partilerin fikir ve tavsiyelerinden istifade etmek bakımından, siyasî nezaket bakı-
mından ve milletin bütününe saygı bakımından daha faydalı olurdu; Böyle hareket 
etmemekle yanlı" bir davranı" içinde bulunmu"tur.

Di%er yandan, Sayın Demirel, ke"ke Hükümeti kurarken ve bu programı hazır-
larken, milletin 20 Ekimdeki temayüllerini dikkate alsaydı. Çünkü, demin yaptı%ım 
açıklamaya göre, milletimiz “dı" güdüm istemiyorum, millî görü" istiyorum, adil 
düzen istiyorum” demi"tir. Halbuki, daha ilk günden itibaren görüyoruz, Türki-
ye “Refah” demi"; ama, dı" güçler “eyvah” demi"tir. (RP sıralarından alkı!lar) !"te 
buyurunuz, "u elimde gördü%ünüz gazetelerdeki kupürleri hepiniz takip ettiniz; 
ba"tan sona kadar, dı" güçler eyvah diyor. Neden? Çünkü, Refah Partisi kuvvetli 
bir grupla Parlamentoya girdi; artık, Türkiye’yi sömüremeyecekler, artık Türkiye’yi 
bir uydu gibi kullanamayacaklar... Tela"ları bundan dolayıdır. Bunun için, temenni 
edilirdi ki, yeni Hükümetin kurulu"unda milletin temayülüne dikkat edilsin. Böyle 
yapılmadı, Hükümet kurulurken yüzde 28’den yüzde 20’ye dü"mü" olan bir SHP ile 
do%rudan do%ruya - di%er hiçbir parti ile konu"ulmadan - ko"ulup hükümet kurul-
masına çalı"ıldı. Bildi%iniz gibi, bu, ilk günden itibaren dı" güçlerin yazdı%ı senar-
yoların bir tatbikatı olmu"tur. Burada bir kere daha dı" güçlerin ne kadar büyük 
bir dikkatle bunları takip etti%i hususunda hepinizin bildi%i gerçekleri kısaca dile 
getirmek istiyorum.

Bakınız, 20 Kasım Çar"amba günü bu Hükümet açıklandı%ı zaman, Amerika’da 
"ok geçiriliyor; aman, yoksa sakın ha, Dı"i"leri Bakanı Sayın Profesör Mümtaz Soy-
sal mı olacak? Bakıyoruz, gazetelerde ba"ka "ey yazıyor, birkaç saat sonra ba"ka 
"eyler ortaya çıkıyor. !"te, dı" güçler Türkiye ile bu kadar yakinen ilgilenmektedirler.

$imdi, di%er bir i"aret edece%im nokta da "u: Sayın Demirel’e diyorum ki, ke"ke 
bu hükümeti kurarken daha adilane davransaydınız. Neden? Çünkü, bu Hükümeti 
kurarken SHP’ye kar"ı çok büyük haksızlık yaptı%ınız görülüyor. $u vazife taksi-
matına bakınız: Sayın !nönü, TÜB!TAK... Yerine bir bakayım, ba"ka bir "ey var mı? 
(RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar; DYP SHP ve ANAP sıralarından gülü!meler) 
Evet, TÜB!TAK ve Türkiye Standartlar Enstitüsü ile, millete verdi%i sözleri yerine 
getirecek... Buna mukabil, ba"ta Merkez Bankası olmak üzere, bütün bankalar, ne 
varsa hepsi Sayın Demirel’e ba%lı. Bu nasıl vazife taksimi? (RP sıralarından alkı!lar) 
Bu nasıl vazife taksimatı?

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hocam, bizi birbirimize mi dü"ürecek-
sin?

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Öbür taraftan, Programa da bakınız; 
Program ba"tan sona kadar DYP Programı. SHP bu Programda ortak olarak de%il, 
sadece sözcük olarak kullanılmı"; lügat olarak. Programın kelimeleri SHP’nin diliyle 
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yazılınca, bunun adı ortaklık oluyor. Bakınız, bu haksızlı%ın en açık delili nedir bi-
liyor musunuz? Sayın Demirel’in, Hükümeti kurduktan sonra Sayın !nönü’ye kar"ı 
tatbik etti%i pansuman metodu. “Aman Sayın !nönü, arabaya siz de buyurun, bera-
ber gidelim...” Niye bunları yapıyor? Bu büyük haksızlık açı%a çıkmasın diye.

Bunu bir açıkgözlülük zannedebilir. Yalnız, kendilerine hatırlatıyorum ki, bu 
kabil açıkgözlülükler her zaman rahatsızlıklara sebep olmu"tur. Bir müddet sonra 
SHP’nin tabanı bu gerçekleri görecek ve bu haksızlıktan ho"nutsuz olacaktır.

Bundan ba"ka, SHP, bu Hükümetin içerisinde, gelmi", ufalmı" ufalmı" ve yok 
olmu"tur. Çünkü, Programın içerisinde SHP’nin kendi fikriyatına ait hiçbir "ey gö-
rülmemektedir. Bu Program, do%rudan do%ruya bir DYP Hükümetinin programı-
dır; SHP’nin pansuman tedbirlerini de göremiyoruz burada. DYP’nin bilinen, klasik 
bir hükümetidir.

$imdi, bakınız, SHP Hükümetin içinde ve Programda yok oldu%una göre, bu 
Hükümet do%rudan do%ruya DYP tabanına dayanıyor sözde. Bu da, sadece bir yüz-
de 27’den ibarettir. Halbuki, kendisi yıllardan beri ANAP’a kar"ı “Yüzde 36’yla hü-
kümet olunmaz, yüzde 21’le hükümet olunmaz” dedi dedi durdu, "imdi kendi iç 
hesabında, yüzde 27 ile hükümet yapmak istiyor. $öyle dü"ünüyorsa çok yanlı", 
hata ediyor. “Ben "imdi, nasıl olsa SHP’yi koltu%umun altına aldım. Bu manivela-
yı kullanarak, çarpık Seçim Kanununun bir neticesi olarak bütün Meclisi de ken-
di kontrolüm altında tutaca%ım” diyorsa, i"te bu, tek adam yönetimine gider ve 
kimseye bir fayda getirmez. Bu durum, sadece, demin de söyledi%im gibi, SHP’nin 
tabanı tarafından fark edildi%i zaman rahatsızlık do%uracak.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Hoca, bozgunculuk yapma.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Di%er yandan, Sayın Demirel’e söy-

leyece%im bir di%er önemli nokta da; bu Hükümeti kurarken, kendi tabanının arzu 
ve temayüllerini de dikkate alsaydı daha iyi olurdu. Çünkü, 1974’ten beri, Sayın 
Demirel’in tabanı, DYP camiası, bize kar"ı hep “siz niçin 1974’te Cumhuriyet Halk 
Partisiyle koalisyon yaptınız” demi" demi" durmu"tur; tam on yedi sene; köyde, 
kahvede, evde... (RP sıralarından alkı!lar)

Bilindi%i gibi, biz Cumhuriyet Halk Partisiyle koalisyon kurduk ve o dönemde 
memlekete büyük hizmetler yaptık; Kıbrıs zaferi o dönemde kazanılmı"tır... Bir bir 
sayacak de%ilim! Ne var ki, o dönemde üç aylık bir hükümet denemesinden son-
ra, ba"ka alternatif kalmadı%ı için buraya ba"vurulmu"tur. Halbuki "imdi, Sayın 
Demirel, pek çok alternatif varken, do%rudan do%ruya kendi inisiyatifiyle, gitmi", 
SHP’yle bir koalisyon kurma yolunu tercih etmi"tir. Bu durum, DYP tabanını aynı 
"ekilde rahatsız edecektir. Bir bakıma, bir yandan rahatsız bir DYP tabanı, bir yan-
dan rahatsız bir SHP tabanı...

AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Rahatsızlık yok.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Kaldı ki, bütün bunların var olmadı-

%ını kabul etsek dahi, aritmetik hesap ne gösteriyor...
$u gerçe%i belirtmek istiyorum: !ki büyük çarpıklık bir an evvel düzeltilmelidir. 

Bunlardan bir tanesi Seçim Kanunu çarpıklı%ıdır.
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Bakınız, bu Mecliste - "urada, listelere bakıyorum - buradan bu tarafı SHP ve 
DYP gözüküyor. Halbuki, bunların milletteki tabanı yüzde 48’i bile bulmuyor. E%er 
Seçim Kanunu adilane bir kanun olsaydı, bu iki parti ceman yekun burada sadece 
215 milletvekiliyle, di%er üç tane muhalefet partisi ise 235 milletvekiliyle oturacak-
tı. Bu çarpıklık kimseyi aldatmasın ve bilhassa Hükümeti aldatmasın.

Bir ikinci çarpıklık da, TRT ve medya çarpıklı%ıdır. Medyayı ve TRT’yi açarsa-
nız, aylardan beri, dı" güdümün etkisiyle sadece bu iki partiye yer vermektedir. Bu 
yer veri" de, asla milletimizi aldatmamalıdır. Gerçek odur ki, bu Hükümetin bütün 
tabanı, millet nezdinde yüzde 48’dir. Bugün, Millet Meclisinde, üç tane muhalefet 
partisi ise milletin yüzde 52’sini, yani ço%unlu%u temsil ediyor. Böylece, millet ta-
banında, kurulmu" olan Hükümet bir azınlık hükümetidir.

Bunu bilhassa niçin belirtiyorum? Bakınız, “efendim, aman, millet bu Hükü-
meti istiyor, bu Hükümetten çok "eyler bekliyor” diye basından birtakım sözler 
duydu%unuz zaman, sakın bunlara aldanmayın. Çünkü, milletin büyük ço%unlu%u, 
daha bir ay önce sizi istemedi; siz kendiniz, bu yollara geldiniz, girdiniz. E%er mille-
tin ço%unlu%u bizi destekliyor zannederseniz, gev"ersiniz ve hata yaparsınız. Onun 
için, size yapaca%ım en önemli tembihat budur. Sakın zahire aldanmayın, gerçekte 
milletin ço%unlu%u bugünkü muhalefeti göstermektedir.

Sayın Ba"kan, muhterem milletvekilleri; bu açıklamaları yaptıktan sonra, "im-
di, müsaadenizle, Hükümet Programı üzerindeki görü"lerime geliyorum.

Bir koalisyon protokolü ve bu Program hazırlandı ve ortaya kondu. Bizler, Re-
fah Partisi mensupları olarak, bu dokümanları, bundan önceki hükümetlerin prog-
ramlarını, Altıncı Be" Yıllık Planı; yani "u anda tatbik edilmesi gereken planı, kendi 
Merkez Karar Yönetim Kurulumuzda, Grubumuzda, geni" bir uzmanlar heyetiyle 
tekrar tekrar inceledik, müzakere ettik. Niçin? Çünkü, olay çok önemlidir, milleti-
mizin mutlulu%uyla ilgilidir.

Aslında, “demokratikle"me” dedi%imiz zaman, lazım gelirdi ki, bilhassa mu-
halefet partilerinin bu Program üzerindeki konu"maları zaman kısıtlamasına tabi 
tutulmasın. Hepimiz biliyoruz, Sayın Demirel, geçti%imiz birle"imde, Programı iki 
saat, ko"a ko"a okudu. Okunması iki saat süren bir Program üzerinde konu"mak 
için, çok iyi takdir olunur ki, çok daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Ne yazık ki, Mec-
lis Danı"ma Kurulunda bu konu konu"ulurken, Refah Partisi, bu zaman sınırının 
kaldırılmasını istedi%i zaman, iktidara mensup partilerin temsilcileri bunu uygun 
görmediler ve bu sınırlamayı yaptılar. Bu, programda yazılan demokratikle"me ha-
reketine ters dü"en bir davranı"tır ve ümit ediyoruz ki, bundan sonra yapılacak 
olan içtüzükte, bu kabil haksız ve yersiz sınırlamalar yapılmaz.

$imdi, "u programı inceledi%imiz zaman ne görüyoruz, bir bakalım muhterem 
arkada"larım.

Programın içerisinde bir kısım poliklinik tespitler yapılmı"; di%er yandan, bir-
takım temenniler yapılmı"; ancak, ne bu poliklinik tespitlerin bir te"hisi var ne de 
bu milletin arzu etti%i meselelerin nasıl çözülece%i konusunda herhangi bir tedavi 
var. Sadece temenniler orta yere konmu". Bu temenniler için ortada kaynak yok, 
çare yok, ilaç yok. Onun için, bu, bir program de%il, olsa olsa sadece bir iyi niyet 
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mektubundan ibarettir. (RP sıralarından alkı!lar) Bir hükümet programında, ne ya-
pılacak, niçin yapılacak, ne zaman yapılacak, nasıl yapılacak, hangi imkânla yapı-
lacak, bunların gösterilmesi lazım. Türkiye, ne zaman nereye getirilecek? Bunun 
belli edilmesi lazım. Halbuki, bu programda bunlara ait hiçbir "ey görmek mümkün 
de%ildir. Bunun için, "imdi konunun içerisine girerken, tekrar önemli bir teklifte 
bulunmak istiyorum:

Bakınız, bir yandan, ANAP, “Devrederken” diye bir belge ne"retti, bir yandan 
Sayın Demirel “Teslim Alırken” diye birtakım rakamlar ortaya koydu. Bu rakamlar 
birbirini tutmuyor. Geliniz, Türkiye’de bu kör dövü"ünü ortadan kaldıralım. Diyo-
rum ki, tıpkı Yüksek Seçim Kurulu gibi bitaraf merci olsun; ülkenin temel donele-
rini, kurulu"lardan istifade etmek suretiyle takip etsin. Millî gelir ne kadar artmı", 
i"sizlik ne olmu" vesaire... Bu hakem heyeti bunu tespit etsin ve biz, birtakım ha-
taları yaptıktan sonra, i"i lafebeli%i ile kapatmaya kalkmayalım; çünkü, yıllardan 
beri edindi%imiz tecrübe budur. Biri geliyor, “enkaz devraldım” diyor, i"e ba"lıyor, 
kendisi daha çok enkaz yapıyor; ama, arkasından lafebeli%ine ba"lıyor; “seninki be-
nimkinden daha iyi, benimki seninkinden daha iyi” diye. Bu kör dövü"ünü ortadan 
kaldıralım ve böylece, hakikaten medenî bir ülke olarak her "eyimizi rakamlarla, 
bitaraf mercilerin tespitiyle ortaya koyalım.

Muhterem arkada"larım, "imdi, milletimiz mutluluk istiyor. Mutlulu%un be" 
"artı vardır: Huzur, hürriyet, adil bir devlet düzeni, refah ve saygınlık. Halbuki bu-
gün, Türkiye’mizde Programda da tespit edildi%i gibi huzur yerine anar"i ve terör 
var; güneydo%u sorunu var; hürriyet yerine insan hakları çi%neniyor; adil devlet dü-
zeni yerine hile rejimi var, baskı var, rü"vet var, vurgun var, iltimas var, haksızlıklar 
var... Programda bunlar tespit edilir... Refah yerine sömürü düzeni, köle düzeni var; 
saygınlık yerine ba%ımlılık vardır. Bu sebepten dolayıdır ki, her "eyden önce dört 
meselenin çözülmesi bu programda ele alınmı"tır. Programda, “güneydo%u mese-
lesinin çözülmesi lazımdır” diyor, “anar"i ve terörün önlenmesi lazımdır” diyor... 
Birinci mesele budur.

!kinci mesele: “Ekonominin, herkese refah getirecek, hızlı kalkınmayı gerçek-
le"tirecek "ekilde düzenlenmesi lazımdır” diyor.

Üçüncü mesele: Demokratikle"medir. Biz, buna, bizim tabirimizle, adil düzene 
geçi" diyoruz; çünkü, demokratikle"me, bizim adil düzen programımızın içerisinde 
sadece ufak bir kısımdır.

Di%eri de dı" politikadır. “$ahsiyetli, millî menfaatlarımızı koruyucu bir dı" po-
litika takip edilmelidir’’ diyoruz.

Evet, bu programda bunlar tespit edilmi"; ancak, programın en büyük noksanı 
olarak hemen i"aret ediyorum ki, asıl bu meselelerin çözülmesi için lüzumlu olan, 
manevî ve ahlakî kalkınmadır. Türkiye’deki manevî ve ahlakî tahribata ait tek bir 
mesele ele alınmamı" ve böyle bir dert ta"ınmamı". Halbuki, bu, yapılmadan, hiçbi-
risinin çözülmesi mümkün de%ildir.

Hemen belirteyim ki, program, birtakım bakanlıklardan toplanmı", alt alta ya-
zılmı", vakit dar oldu%u için gözden de kaçırılmı"; içinde tekrarlar var; çok daha gü-
zel bir tasnifle, çok daha kısa bir "ekilde yazılabilirdi. Bu, bir demet halinde önümü-
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ze getirildi. Bunun içerisinde ne vardır? !çerisinde ne oldu%unu size sekiz bölümle 
ifade etmek istiyorum:

Birincisi, ülkenin meseleleri hakkında poliklinik tespitler. Bunlar yapılırken 
ikinci bir kısım da konmu". Nedir bu? Bir hastaya, düzeleceksin, yüzün gülecek, 
a%rıların olmayacak denmesi gibi, bu temennilerin arkasından - bak, doktorun de-
miyorum - bir hastabakıcının söyleyece%i güzel "eyler söylenmi". Niçin “doktor” 
demiyorum; çünkü, te"his yok, tedavi yok, sadece, “yüzün gülecek, a%rıların olma-
yacak, eyisin eyi” diyor. (RP sıralarından alkı!lar)

Di%er bir önemli hususiyet ise, ne zaman ki meselelerin te"hisi, ne zaman ki 
meselelerin çözümü olacak; i"te o noktada ba"lıyor çeli"kiler. O noktada ba"lıyor... 
Sıkı"mı"; çare yerine bir tabir ortaya atıp, bırakmı" gitmi". O noktada yanlı" te"his 
ve teklifler konmu"; tarifi yapılmamı", "üpheli, tehlikeli tabirler kullanılmı" ve bir-
takım tahribat do%uracak kısımlar ilave edilmi"; bunların yanında da, birçok "eyler 
programda ya yoktur veyahut da bo" lafla geçi"tirilmi"tir.

Bakınız, "imdi bunları size kısaca birkaç kelimeyle özetlemek istiyorum. Bütün 
arkada"larımız ve bütün milletimiz programdan haberdar oldu%u için, bunları uza-
tacak de%ilim.

Önce, bir defa, poliklinik tespitler: Anar"i, terör ve soygunlar birbirini izlemek-
te, faili meçhul cinayetlerin sayısı artmaktadır; do%ru.

Nüfusun yüzde 50’si sosyal güvenlikten yoksundur; do%ru.
Yatırım ve sanayile"mesi hemen hemen durmu", i"siz sayısı artmı", pahalılı%ı 

önleyememi", 40 ilin dı"a göç verdi%i Türkiye, yolsuzluk iddialarının doru%a çıktı%ı, 
bu bozuk sosyal yapısı ile halkın gelecek ümitlerinin giderek karamsarlı%a dönü"tü-
%ü bir noktadadır; do%ru.

Hepsini okumayaca%ım; çünkü, herkes biliyor.
Bölgelerarası kalkınmı"lık farklılıkları, pek az ülkede görülebilecek kadar endi-

"e verici ve çarpıcıdır. Her kesimdeki vatanda"ımızın bir ya"am rahatına kavu"tu-
rulması Türkiye’nin temel sorunudur; do%ru.

Sonra, ikinci bir bölüm ne diyor "imdi? Madem ki bu meseleler var; öyle mi? 
Peki öyleyse, bak "imdi ba"lıyor Program:

-  Anar"i ve terör durdurulacaktır.
-  Enflasyon indirilecektir.
-  özgürlükçü, katılımcı, her alanda tam demokratik bir rejim kurulacaktır.
-  Hukukun üstünlü%ü esas olacak.
-  !nsan haklarına ili"kin temel ilkeler vazgeçilmez olacak.
-  !nanç, dü"ünce, atılım özgürlü%ü olacak.
-  Din ve inanç özgürlü%ü toplumsal ya"amın vazgeçilmez bir ilkesi olacak.
-  Kamu görevlilerine sendikal hak verece%iz.
-  Esnaf ve sanatkârlarımızın güçlenmesine önem verece%iz.
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-  Sa%lık örgütünün altyapısı hekim ve destek sa%lık personeli eksiklikleri 
hızla tamamlanacak,

- Küçük ve orta ölçekli i"letmelerin geli"melerine destek verilecek.
-  Rü"vetle mücadele edilecek.
-  Ucuz kentle"me olacak.
-  Memura onurlu ya"am sa%lanacak vesaire, vesaire, vesaire...
Yani, dertler ne ise, bunların hepsinin halledilece%i güzel güzel yazılmı". Oh ne 

âlâ... Güzel de, bunlar nasıl hallolacak? Hangi imkânla, nasıl? Asıl, i" buraya geldi%i 
zaman patinaj ba"lıyor, önce, pek büyük çeli"kiler var. Üç türlü çeli"ki var bu prog-
ramda: Bir tanesi, programı hazırlamadan önce seçimde millete yapılan vaatlerle 
program arasında büyük çeli"ki var. Tabiî, “bunda kabahat SHP’nindir, müsaade 
etmiyor” diyeceksiniz...

Di%eri, programın kendi içinde çeli"kiler var.
Bir di%eri de, program hemen ilan edildikten sonra, arkasında ya"adı%ımız "u 

on onbe" gün içerisinde programla tatbikat arasında hemen ba"layan çeli"kiler var.
Bunlar pek çok; ancak, birkaç tanesine müsaadenizle temas etmek istiyorum.
Önce, bir defa, ne oldu bu 2 anahtar? Ne oldu? (RP ve ANAP sıralarından alkı!-

lar) Seçimlerde, çıktınız, "ıngır mıngır, millete salladınız; önümüze program gel-
di, önce "u anahtarları alıp cebimize koyalım dedik, baktık anahtar manahtar yok! 
Programda ne olmu" bu i" "imdi? Programda tek kelime yok; Temsilciler televizyo-
na çıkıyorlar, “efendim, biz bundan onbe" sene sonrasını kastetmi"tik” diyorlar. Bu 
ne demek? “Dün dündür, bugün bugündür” demek. Hiçbir "eyi yadırgamıyorum. 
(RP ve ANAP sıralarından alkı!lar)

!kincisi, ye"il kart! Ne oldu bu ye"il kart? Herkes bedava tedavi olacaktı. $im-
di bir de bakıyoruz ki, kar"ımızda, genel sa%lık sigortasını a"amalı olarak yaygın-
la"tıracaklar... Ba"lıyor "imdi patinaj! Hiçbir vatanda" genel sa%lık sistemi dı"ında 
bırakılmayacak... Ödeme imkânı olmayan vatanda"larını sigorta primleri devlet 
tarafından kar"ılanacak ve 20 milyon insandan, bu i"i yapmak için prim alınmaya 
ba"lanacak... Yani, ileride hasta olaca%ının parasını "imdiden alacak, sonra vere-
cek... Bu 20 milyon insanın zaten para verecek hali yok. Bunlar, isteselerdi çoktan 
sigorta olurlardı. Görülüyor ki, ye"il kart, renksiz kart olmu"tur, "effafla"mı"tır. 
(RP ve ANAP sıralarından alkı!lar)

Primleri alıp ba"ka yerde kullanacaksınız. “Herkesi tedavi edece%iz” diyorsu-
nuz; halbuki, kademe... !mkânı olan, vesaire, vesaire, vesaire...

Bunları yapamazsınız; çünkü, bunları yapmak için, önce Türkiye’de tam te"ek-
küllü bölge hastaneleri lazım. Nerede yeterli teçhizat, nerede yeteri adette doktor, 
nerede yeteri adette hastabakıcı, nerede koruyucu hekimlik, nerede bizim hastane 
personelimizin hastalarımıza "efkatle bakması için manevi e%itim? Bütün bunlar 
olmadan, bu ye"il kartı nasıl salladınız?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Halkın oylarıyla…
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NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Sa%lık sahasında yeniden, büyük atı-
lımların yapılması lazımdır. Bugün, Ba%-Kurlular ki, bunların sigortası var, ecza-
neden ilaç bile alamıyor. Öyle eczacı arkada"larımız var; Ba%-Kur sigortalılarının 
eczaneden aldıkları ilaçların parasını Ba%-Kur’dan ancak icra yolu ile alabiliyorlar.

Di%er yandan, “besici ve çiftçi borçlarını affedece%iz” diye ortaya yere çıktınız; 
“tamamını affedece%iz” dediniz; "imdi, geldiniz buraya “makul bir bölümünü bir 
defaya mahsus olmak üzere...” diyorsunuz. Nasıl makul bir bölüm acaba? Kimin 
aklına göre tespit edilecek bu kısım?

Bir di%er husus, “asgari ücretten vergi almayaca%ız” dediniz, "imdi geldiniz, 
“kademeli olarak” diyorsunuz, öbür taraftan, seçimlerde, siz Sayın Demirel, mil-
letin önüne çıktınız ve aynen "u sözleri söylediniz: “Pe"ime dü"ün; enflasyon mu; 
benim meselem; Güneydo%u mu, benim meselem; ekonomi mi, benim meselem” 
dediniz, "imdi buraya geliyorsunuz ve “bunlar benim meselem de%il, hepimizin 
meselesidir” diyorsunuz. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar, ANAP sıralarından 
gülü!meler) Daha i"e ba"larken; “Dün, dündür; bugün, bugündür...”

AZ"MET KÖYLÜO%LU (Sivas) — Hocam, daha kırkımız çıkmadı.

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Böyle söyleyece%inizi biliyorum; 
ama, ben bu filmi altı kere seyrettim. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar; ANAP 
sıralarından gülü!meler) Bu film yeni ba"lamıyor...

Bakınız, "imdi programın kendi içindeki çeli"kilerine geliyorum: Daha dün, 
devletin varlı%ını ve ba%ımsızlı%ını koruyaca%ımıza hepimiz burada yemin ettik. 
E, bugün gelmi"iz, hemen, bütün gücümüzle “AT’a girece%iz” diyoruz ve AT’ın bir 
siyasî bütünle"me oldu%u da söyleniyor. Bakınız - çok iyi haberdar olduklarını bi-
liyorum; ama, gösteriyorum - bu, Devlet Planlama Te"kilatının kendi raporu, “Ba-
%ımsızlık devredilmedikçe AT’a giremezsiniz, suç i"liyorsunuz, mahkemeye götü-
rürler, "öylece, millete hissettirmeden bu i"i yapın” diye rapor vermi"ler. Bu da Arif 
Emre Beyin; AT için çalı"anların mahkemeye verilmesi gerekti%ini söylüyor bugün-
kü Anayasaya göre. Çünkü, AT, tek devlet olmak demektir, ba%ımsızlı%ın Batı’ya 
devredilmesi demektir. Kesinlikle ifade ediyorum ki, bir referandum yapmadan, bu 
yolda, ne ısrar edebilirsiniz ne de çalı"abilirsiniz. Bugün, !ngiltere’de, görüyorsu-
nuz, Thatcher “millete soralım” diyor. Hani demokratikle"ecektiniz? Hani demok-
ratikle"ecektiniz? (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Öbür tarafta, "imdi, “Tam demokratik rejim, Türk Milletinin vazgeçilmez, feda 
edilmez, ödün verilmez ya"am tarzıdır” diyoruz, ondan sonra “tarih demokratik ve 
ço%ulcu sistemi öngören ça%da" bir Anayasa yapılacak” diyoruz; ama, bu sefer ba"-
lıyoruz, Paris $artı, AG!K süreci... Bunlar ön "artlarmı"! E, bırakın da millet kendi 
istedi%ini kendi yapsın. Bu ön "artları nasıl millete kar"ı ko"uyorsunuz? “Paris $ar-
tı” diyorsunuz, bakın i"te burada Paris Antla"ması; en önemli maddesi “Yahudilerin 
aleyhinde bulunulmayacak” diyor. Çünkü, onlar çifte standart kullanıyor. Bunu ge-
tirmi"siniz. Niçin, bizim milletimizin kendi hukuk sistemi yok mu? Niçin millî bir 
dü"ünceyle hareket etmiyorsunuz? Ba"tan sona kadar; evrensel, AG!K, OECD... Bu 
ne? !"te, bizim “taklitçilik” dedi%imiz, bu. !"te bunlar çeli"ki. Hem, “tam demokra-
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tikle"ece%iz, millet istedi%ini yapacak” diyorsunuz hem de bunların önüne birtakım 
kısıtlamalar getirip koyuyorsunuz. 

Aynı "ekilde, programda, küresel, evrensel, ulusal, laik ve evrensel millî e%itim, 
sonra da millî kültürü geli"tirici olacakmı"! Nasıl olacaksa!

Aynı "ekilde, yine programın içerisinde - sayılarını çok söylemek mümkün ya 
- “Tüm telif hakları üzerindeki vergiler kaldırılacaktır” demi"siniz 48’inci sayfanın 
üçüncü paragrafında; 49’uncu sayfanın altıncı paragrafında ise “tüm telif hakları 
üzerinden belli bir düzeye kadar vergi alınmayacaktır” demi"siniz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Onu düzelttik.

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Düzelttiniz... Te"ekkür ederim.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Ben, onu okurken öyle 
okumadım ki.

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Evet, elimize verilen vesika böyle. O 
kadar hızlı okudunuz ki, kimsenin ne okudu%unuzu takip etme imkânı yok… Evet... 
(RP sıralarından alkı!lar)

Çeli"ki mi arıyorsunuz? Bakınız; çeli"kiler içerisinde; üniversite üyeleri siya-
set yapacak... Olabilir, dü"ünülebilir. Ben, çeli"kiye i"aret etmek için söylüyorum. 
Memurlar sendika kuracak, sendikalarda siyaset yapılacak; ama, din görevlilerine 
gelince, onlar hiçbir "ey yapamayacak... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler)

Bir dakika; “Din görevlileri siyaset yapsın” demiyorum; ancak... (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler)

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Camilerde de yapılıyor.

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Ancak, "u davranı"ınıza bakın...

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Zaten camilerde yaptınız.

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Neden herkese insanlık haklarını 
vermiyorsunuz? Ya hiçbirine yaptırmayın ya insan haklarını koruyun...

Di%er yandan, ekonomik sahada pek çok çeli"kiler dolu. Bakınız; “Serbest pi-
yasa ekonomisi, dü"ük gelirli kesimleri istismara yönelik olarak i"letilemez” diyor. 
Bu mümkün de%ildir. Siz, hem vah"i kapitalizmi esas alacaksınız, hem sömürü ol-
mayacak...

Öbür taraftan, “gelir adaletini sa%layıcı biçimde, asgarî ücret kademeli olarak 
vergi dı"ı bırakılacaktır” diyorsunuz. Adalet sa%lanıyormu"... Nasıl? Asgari ücret 
kademeli olarak vergi dı"ı bırakılarak, önce, “hepsini indirece%im” dediniz. Bu in-
sanlar, zaten 800 bin lira alıyor; 300 bin lirasını kesiyorsunuz, bunu da “kademeli 
olarak kaldıraca%ız” diyorsunuz... !nsaf! !nsaf!

Bir yandan da, TRT, yılba"ı programını Paris’te hazırlıyor... Bir yandan bu is-
raflar, öbür taraftan asgarî ücreti zaten tek insan için hesaplıyorsunuz; bir aile için 
de%il; bunu da, söz verdi%iniz halde, “kesmeyece%iz” diyemiyorsunuz.
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“Kamu gelirleri kompozisyonu içinde vergi gelirlerinin a%ırlı%ı artırılacaktır” 
diyorsunuz... Yani, fakir fukara daha çok ezilecek; çünkü, bizde, vergi, sonunda “fa-
kirlerden alınıyor.

“!zlenecek kur politikası da dı" borç faiz yükünü artırmaya yönelik olacaktır. 
Kur de%erini a"a%ı tutaca%ız” diyorsunuz. Kur de%erini a"a%ı tuttunuz mu, sıcak 
döviz artıyor; sıcak dövizin yıllık faizi ise, dolar olarak yüzde 20-25’e geliyor... Tam 
bir tezattır.

“Geri kalmı" bölgelerde kamu yatırımlarını artıraca%ız” diyorsunuz... Hangi 
kaynakla? Bizim a%ır sanayi yatırımlarımızın büyük kısmını 1980’de siz de prog-
ramlardan çıkardınız; "imdi programa bunları yazıyorsunuz.

“GAP, bir an önce devreye girecek” diyorsunuz. Ke"ke... On be" yılda Harran’da 
100 bin hektarlık sulama "ebekesi tamamlanmamı"ken, 1 milyon 600 bin hektarlık 
GAP sulama "ebekesi yüzelli senede bitmez.

$imdi, bir üçüncü çeli"ki kısmına geçiyorum. Program; ama, programdan son-
ra yapılan icraat, önce demokratikle"meden bahsediliyor programda Sayın !çi"leri 
Bakanına dönüyorum ve diyorum ki, “Niçin siz Urfa ve Van Belediye Ba"kanları-
nı, bunların meclislerinde ço%unluk Refah Partisinde oldu%u halde, bugüne kadar 
teamül ço%unluk hangi gruptansa ondan meclis ba"kanı seçildi%i halde ve esasen 
sizden önceki Bakan Sayın Çakmako%lu, Refah Partili belediye meclis üyelerinden 
buraların belediye ba"kanlarını seçtikleri halde yerinize oturur oturmaz, ilk icraat 
olarak bu belediye ba"kanlarını indirdiniz, yerine, bu görevleri yapması bakımın-
dan, en tecrübesiz insanları hem de demokratik esaslara aykırı olarak yerle"tirdi-
niz? Önce evvelki bakana te"ekkür ediyorum ve Sayın !çi"leri Bakanımızdan bunu 
hemen düzeltmelerini rica ediyorum. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Ba"bakan ve Millî Savunma Bakanından da bir di%er ricam var. Bakınız; “Din 
hürriyeti ve inanç hürriyeti her "eyin ba"ı olacaktır” diye yazılmı" programda. Hal-
buki, gazetelerde, birkaç gün önce "u haberi okudunuz; Kara Kuvvetleri Komutan-
lı%ı Kurmay Ba"kanlı%ının imzasıyla 2 Ekim 1991 tarihinde yayımlanan tebli%de 
"öyle deniyor: “Tüm komutanlıklarca, birliklerdeki subay ve astsubayların tutum 
ve davranı"ları, özellikle e"leri tesettür uygulayan, sosyal faaliyetlere bilinçli olarak 
katılmayan - nasıl bir bilinçse - kadın-erkekle tokala"maktan imtina edenler yakın-
dan takip edilecek, bunlar hakkında gerekli i"lemler derhal yapılacaktır.”

Önce, yeni Hükümet, Eski"ehir’deki insan haklarına aykırı bir davranı"ı hemen 
bir günde düzeltti; bundan dolayı müte"ekkiriz; ama, biz beklerdik ki, bu haberler 
gazetede çıkar çıkmaz, Sayın Ba"bakan da, insan haklarına aykırı olan bu tamim-
leri geri aldırsın. Hani, inanç ve dü"ünce, atılım özgürlükleri toplumun temeliydi, 
kısıtlanamayacaktı?

Di%er yandan bakınız, siz hep burada, geldiniz, o günkü iktidara, “Anar"i, kan 
ortalı%ı kapladı. Nerede bu meçhul cinayetlerin failleri? Cinayetleri önleyin, terörü 
durdurun, failleri bulun” dediniz. Dün bir, bugün iki; "imdi bir sürü cinayetler yine 
i"lendi, nerede bunların failleri? Sizin göreviniz, sadece bu yeni i"lenenlerin de%il... 
(DYP sıralarından, “#nsaf, insaf ” sesleri) !nsaf ne demek? Bir cinayetin failinin bir 
haftada bulunması lazım.
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GÜNE$ MÜFTÜO%LU (Zonguldak) — Bulaca%ız.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla)— Ne zaman? On be" senede mi bula-

caksın? (RP sıralarından alkı!lar)
Kaldı ki, siz, sadece "imdi i"lenenlerin de%il, o tenkit etti%iniz bütün eski i"le-

nenlerin de faillerini bulacaksınız... Hepsini isteyece%iz.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Al sana bir hafta yetki, bul bakalım.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — $imdi, tabii, "ayet Meclis güvenoyu 

verirse, her ay, “kaç tane yolsuzlu%u hallettiniz, tespit ettiniz? Kaç tane fail buldu-
nuz? Terörü önlediniz mi önlemediniz mi?” diye 60 milyon insan adına bu bekçi-
lik görevimizi yapaca%ız. Onun için, diyorum ki, muhalefet görevi iktidardan daha 
mühim.

$imdi, bu çeli"kilerden sonra programın bir di%er özelli%ine geçiyorum. $imdi 
bir i" mi yapılacak; hiçbir "ey dü"ünülmemi", hiçbir hazırlık yapılmamı" - tabirimi 
mazur görürseniz - bir tabir uydurup geçeceksin...

Bakınız, sayfa 12, paragraf 4’te, “Türkiye’de, son on yılda bölgelerarası geli"-
mi"lik farkları artmı"tır” deniliyor, önce, bir defa, te"his yanlı"; çünkü, bu, son on 
yılda de%il, elli yıldan beri artmı"tır; Sayın Demirel’in eski hükümet dönemlerinde 
de artmı"tır; te"his yanlı"tır; bir. (RP sıralarından alkı!lar)

!kincisi, "imdi vatanda" soruyor; “Peki, nasıl düzelteceksin?” Cevap: “Bölgesel 
geli"me politikası uygulayaca%ız.” Bir kelime uydurdun mu i" bitiyor... Neymi" bu 
bölgesel geli"me politikası, belli de%il. Nerede bu politika? Bu politikayı bir kitap 
halinde takdim edin bize, bakalım. Bu yok, bir tabir var. Ee, ne oldu? Bu kadar mı? 
Bir dakika sabredin "imdi.

Sayfa 12, paragraf 6: Do%u ve Güneydo%u Anadolu nasıl kalkınacak? Bölgesel 
kalkınma planıyla kalkılacakmı"... Cevap bu. Peki, bu ne? Belli de%il.

Sayfa 13, paragraf 3: !"sizlik sorununa kısa dönemde nasıl çare bulunacak? 
Cevap: Özel istihdam projeleriyle... Proje nerede? Yok. Kaynak nerede? Yok. !"te, 
program ba"tan sona kadar böyle.

$imdi, bakın - sayfalarını söyleyip vaktinizi almayayım - programdan okuyo-
rum: “Yeni sanayi atılım stratejisi...” Neymi" bu? Kim biliyor? Devletin hiç haberi 
yok. “Yeni sanayiciler...” Nerede saklanmı" bunlar? “Yeni sanayici ku"a%ı yeti"iyor”, 
“üstün becerili emek”, “esnek sektör yapıla"ması”, “büyüme stratejisi çeli"kisi”, “es-
nek fiyat olu"umu”, “kırsal sanayiler”, “ulusal bayındırlık master planı...” Nerede 
bu? Yok. “Dı"sal fayda”, “Ye"il Kart...” Ne oldukları belli de%il. Nerede ki bir "eyin 
çözümü lazım, bir kelime söyle, geç... !"te, metot bu.

Öbür taraftan, programın içerisinde bir sürü yanlı" te"his ve teklifler bulunu-
yor. Mesela, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.” Evet; 
ama, bu nedenmi"? Bu birlik ve beraberlik, ortak bir siyasî kültürün sonucuymu"... 
Hayır, böyle de%ildir. E%er meseleyi bu kadar basite irca ederseniz çok yanılırsınız.

!"sizlik problemi, sadece görülen 1,5 milyon için de%il, 9 milyon insan için dü-
"ünülmelidir. “1,5 milyon i"siz var” derseniz, yanılırsınız.
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Öbür taraftan, TRT için diyorsunuz ki, “gerçekleri yansıtan, do%ru haber alma 
olana%ı sa%layan, tarafsız bir TRT kuraca%ız.” Peki, bu TRT, aynı zamanda, inanç, 
ahlak ve ilme aykırı yayın yapmamalı, tam tersine, ahlakî yayın yapmalı ve siyasî 
partilere e"it hak tanımalı. TRT’nin kusur ve kabahati olarak yaptı%ınız tespitler 
yanlı"tır. Memleketin temel meseleleri hakkında yaptı%ınız te"his de yanlı", teda-
viniz de yanlı"tır; biraz sonra onları ayrıca açıklayaca%ım için, "imdi üzerinde dur-
muyorum.

Geliyorum, tarifi yapılmamı", "üpheli ve tehlikeli tabirlere. Bakınız, 9’uncu 
sayfanın 4’üncü paragrafında, “Hükümet, ça%da" akım ve geli"melere paralel bir 
basın özgürlü%ü anlayı"ını kesinlikle olu"turmak ve uygulamaya koymak kararın-
dadır” deniliyor. Ça%da" akım ve geli"meler neymi"? Peki, ahlakımız ne olacak? 
Ahlakî çökü"; bu da mı ça%da"lık? A!DS ne kadar çoksa, o da mı ça%da"lık? Nedir bu 
ça%da"lık? $u ça%da"lı%ın ne oldu%u belli de%il; ancak, bu tabirlerle, biz tatbikatta 
görüyoruz ki, ahlak tahribatına yöneliniyor; onun için, çok ehemmiyetle bu nokta-
nın üzerinde duruyorum.

“Geli"en dünya ile bütünle"me!” Kimmi" bu geli"en dünya? Ne demekmi", bü-
tünle"me, evrensel de%erleri savunma? Ne demekmi" bunlar? Maksat kozmopo-
litlik mi, masonluk mu? (RP sıralarından alkı!lar) Niçin, millî ve manevî de%erleri 
esas almıyoruz? Millî ve manevî de%erler ne alacak? Bunlar çatı"tı%ı zaman hangisi 
seçilecek? (RP sıralarından alkı!lar) !"te, temel mesele bu.

Evrensel e%itim politikası; nasıl millî olacak?
“Türkiye’nin Avrupa bütünle"me hareketi içindeki konumunun güçlendirilme-

si...” Demin söyledim, bir referandum yapmadan bu yolda çalı"amazsınız. Çalı"ma-
nız, Anayasaya da aykırıdır, devletin kurulu"una da aykırıdır. Bunun manası, bin 
yıldır mensubu oldu%umuz !slam âleminden ayrılıp, emperyalizmin yanında yer 
alması ve ülkemizin ba%ımsızlı%ını kaybetmesidir.

Bu yanlı" te"hislerden ba"ka, birtakım da tahribat yapıcı fikirler ve teklifler 
vardır. Bakınız, bunların ba"ında, ne pahasına olursa olsun AT’a girmek gelmekte-
dir. Bu, bir tahribattır.

Di%er yandan, “Hükümetimiz, Avrupa toplumlarıyla Türk toplumunu birle"-
tiren tarihsel - "u tabire bakınız lütfen! - siyasî, ekonomik, moral ve kültürel ortak 
paydaları artırmak ve güçlendirmek suretiyle, - moral ve kültürel ortak paydaları da 
artıracakmı"ız! - bu yolda tarihî bir mesafe almaya kararlıdır. Siyasî birlik ile eko-
nomik ve parasal birlik yönünde yeni a"amalara ula"makta bulunan bir Avrupa’da, 
Türkiye’nin hak etti%i yeri - ya, hakkımızı vermiyorlar bir türlü - alması, ısrarla 
isteyece%imiz ulusal bir hedef olacaktır” denilmektedir. Bu “ortak paydalar” da, bir 
tek din eksik kalmı"; “her "eyde birle"ece%iz” deniyor. Bu, nasıl bir millî ve manevî 
de%erlere ba%lılıktır?

Öbür taraftan, düzende, demokratikle"mede, hukukta, e%itimde, kültürde ve 
her "eyde, ba"tan sona kadar - demin de söyledim - Paris $artı, AG!K süreci, OECD, 
Avrupa Konseyi, !LO esaslarının - nedense !MF’den bahsetmemi"ler; çok korku-
yorlar ba"larına gelecekten çünkü - ve tabiî ekonomide de vah"i kapitalizmin tatbik 
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edilmek istenmesi; getirilen bütün tedbirlerin daha çok fakirleri ezici olması, tahrip 
edici bir zihniyettir. Temelde, her zaman söyledi%imiz taklitçilik zihniyeti yatıyor.

Dı" politikada ve savunmada, ba"tan sona kadar, dı"a ba%ımlılık esas alınmı"-
tır.

Bu haliyle, bu program, bütün millî menfaatlerimize aykırıdır; milletimizin 
hiçbir meselesini çözemez.

Bir di%er misal, aile planlaması: “Aile planlaması hizmetleri, koruyucu sa%lık 
hizmetlerinin en önemlisi görülerek, sa%lık örgütü içinde, yurt düzeyinde yaygın-
la"tırılacak” denilmektedir. Ne yapacak? Nüfus artı"ını azaltacak, milleti kısırla"tı-
racak. Bunları, bu tabirlerle söylüyor.

Muhterem arkada"larım, bütün Avrupa, kendi politikasını de%i"tirdi. Onlar, 
nur topu gibi bir çocuk do%uran bir insana, para veriyor, ki"ileri bu yönde te"vik 
ediyor. Aksi takdirde, genç nüfus azalıyor. 40 türlü felaket geldi%i için onlar döndü-
ler, arkada"larımız hâlâ, onlar böyle istiyor diye bu yola gidiyorlar...

Bakın, bugün Almanya’da, 1 genç i"çi, 2 ya"lı i"çinin sigorta primini ödüyor; 
40 sene sonra da, 1 genç i"çi, 8 ya"lı i"çinin primini ödemek zorunda kalacak ve de 
ödeyemeyecek... Sistemleri bile yürümüyor. Nasıl bu yanlı", yollan takip etmeye 
kalkarsınız?

Türkiye’nin "u acıklı haline bakın: Bir evladımız do%um yaptı%ı zaman, 3 mil-
yon lira para istiyorsunuz hastanede; ama, aynı "ekilde külfete sebep olan bir kürtaj 
ameliyesini ise, hiç para almadan yapıyorsunuz... (RP sıralarından alkı!lar, DYP sıra-
larından “Nereden biliyorsun?” sesleri) Bu nasıl i"?

Televizyon için verilen hedefler, aynı "ekilde tahribattır ve en önemlisi, !mam-
Hatip Okullarından tek kelime bahsedilmemi" olması; tam tersine, “!lkö%retimin 
sekiz yıla çıkarılması” adı altında yapılmakta olan sinsi tatbikattır. Bu konuda, bir-
kaç kelime ile vaktinizi almaya mecburum sayın milletvekilleri ve Sayın Hükümet 
üyeleri.

Bakınız, önce "unu belirteyim: Mecburî e%itim sekiz sene de%il, on bir sene 
olsun; sekiz sene bile az. Biz, mecburî e%itime kar"ı de%iliz; ancak, hepimiz çok iyi 
biliyoruz ki, meslek ö%renimi 12 ya"ından ba"lar. Sanat okullarının orta kısımları 
kapatılmak suretiyle, bu memlekete çok büyük kötülük yapılmı"tır... Yalnız, bir ço-
cuk, üç sene lisede okuyarak, bir mesle%i sevemez ve ö%renemez; zaten ba"ka i"lere 
gidiyorlar. Bundan dolayıdır ki, bütün meslek ö%retimlerinin 12 ya"ında ba"laması 
"arttır.

Kaldı ki, insan biyolojisi bakımından 12 ya"ına kadar olan küçük yavruların bir 
arada bulunmaları ba"ka "eydir, 6 ya"la 16 ya" grubunu bir arada toplamak ba"ka 
"eydir, ö%retmenler bakımından ise, ilkokulda okutulacak derslerin ö%retmenleri 
ba"ka formasyondadır, ortaokulda okutulması lazım gelen derslerin ö%retmenleri 
ba"ka formasyondadır.

$imdi, Türkiye’nin "u acıklı haline bakın: Daha, ilkokulun dört sınıfını bir oda-
da okutuyorlar; bu hallerini görmüyorlar, milyarlar harcayarak, illâ bu 5 senelik il-
kokulları 8 seneye çıkarmak istiyorlar... Neden? Çocuklar !mam-Hatip Okullarının 
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orta kısmına gitmesinler, Kur’an kurslarına gitmesinler diye. !nsaf edin! !nsaf edin! 
!nsaf edin! (RP sıralarından alkı!lar)

AHMET SAYIN (Burdur) — !stismar ediyorsun... !stismar ediyorsun...
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, vaktiyle Sayın Demirel ve 

Sayın Ecevit’le beraber hükümette iken, 350 tane !mam-Hatip Okulu açtık. Sayın 
Demirel, her zaman, “Bu !mam-Hatip Okullarının açılmasında benim de imzam 
var” dedi.

AHMET SAYIN (Burdur) — !stismar ediyorsun... Ayıp, ayıp!
AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Sayın Demirel’in sayesinde okudular on-

lar.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Sayın Ba"kan, memleket meseleleri-

nin en önemlilerini konu"uyoruz; lütfen, huzuru tesis ediniz.
BA$KAN — Te"ekkür ederim.
Muhterem arkada"lar, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkada"larım, do%ru mu 

yanlı" mı "imdi görece%iz; bakınız, ölçe%ini koyuyorum orta yere.
Biz, vaktiyle, beraber, hükümette iken 350 tane !mam-Hatip Okulu açtık. Sa-

yın Demirel, her zaman, “bu okulların kararnamesinin altında benim de imzam 
var” dedi; buna saygı duyuyorum.

AHMET SAYIN (Burdur) — !stismar etmeyin.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Peki, i"te "imdi, binası bitmi" 220 

tane !mam-Hatip Okulundan kaç tanesini açacak görece%iz. Madem bunları en az 
bizim kadar açmayı istemi"ti - ki, istemesini istiyorum - "imdi de, “efendim, SHP 
müsaade etmiyor” diyecek. Halbuki biz, CHP ile beraber, 1 senede 69 tane !mam-
Hatip Okulu açtık. Böyle bir bahane ileri süremezsiniz. Bu sebepten dolayıdır ki, bu 
tatbikata son verilmesi lazımdır.

$imdi, !mam-Hatip Okullarında, meslek derslerinin yanında, kültür dersleri 
yarım okutuluyor. Bir çocu%a fizik dersi okutuluyorsa, matematik okutulmuyor, 
matematik dersi okutuluyorsa fizik dersi okutulmuyor. Neden? Bunlar, mektepleri-
ni bitirdikten sonra üniversite giri" imtihanını kazanamasınlar diye öbür taraftan, 
“meslek okullarına kontenjan” deniliyor; ama, !mam-Hatip Okulları mezunları üni-
versitelerin çe"itli teknik fakültelerine gitmek istedikleri zaman daha dar sınırlar 
içerisine girmek mecburiyetinde bırakılıyorlar...

Bütün bu faaliyetlerle, aslında ülkeye bir fayda yapılmıyor, maalesef, ülkenin 
manevî kalkınması tahrip ediliyor. Ondan dolayı, bu Hükümet Programı görü"me-
leri münasebetiyle yeni Hükümetin bilhassa dikkatini çekiyorum; programınızda 
manevî kalkınmaya bilakis yer vermemi"siniz. Halbuki, bu husus her "eyin temeli-
dir ve öncelikle bu hususa a%ırlık verilmesi lazım gelir.

$imdi geliyorum, Hükümet Programında olmayan "eylere: Önce, bir defa, 
manevî çökü" ve tahribat, bir mesele olarak kabul edilmemi"tir. Halbuki, ülkemizde 
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içki, kumar, uyu"turucu, rü"vet, iltimas bo"anma oranları ve A!DS hastalı%ı hızla 
artıyor ve bütün bu felaketler bir mesele olarak kabul edilmiyor.

Programda, ahlakî ve manevî kalkınma ile ilgili hususlar yok. Diyanet !"le-
ri Ba"kanlı%ı hakkında sadece iki cümle söylenmi", geçilmi". Merak ettim, Sayın 
Demirel’in 1979 Kasımında kurdu%u hükümetin programıyla bu programı kar"ıla"-
tırdım; orada, heyecanla, Diyanetten bahsediliyor, “kalkınmada Diyanet görevlileri 
öncülük yapacaklar” deniliyor ve onların yeti"meleri ve durumlarının iyile"tirilme-
si hakkında birçok hususlar yazılmı" bulunuyor. Oysa, bakıyoruz ki, bu programda, 
bu konuda bir tek kelime yok; bunu çok büyük bir noksanlık olarak görüyorum.

Programda, sosyal meselelere de%inilmemi". Aile konusu yok; tek kelime ile 
geçi"tirilmi". Bugün, Türkiye’de, 40 metrekarelik konutlar te"vik edilerek, aileler 
parçalanıyor; politikanız ne olacak bu hususta?

Programda, özürlülerle ilgili bir husus yok. Oysa, Türkiye’de 6 milyona yakın 
özürlü ve sakat var; niçin bunlar hakkında programda tek kelime yok?

Öbür taraftan, Programda, bu 4 temel konu olmadı%ı gibi, var olan konular 
hakkında da te"his yok, tedavi yok, çare yok, kaynak yok.

Bu programda sanayi yok, maden yok, orman yok, gerçek bir tarım kalkınması 
yok; tabirlerin hepsi de yuvarlak laflardan ibaret. Hayvancılık yok... Nasıl kalkına-
cak hayvancılık? A%ır sanayi yok, millî harp sanayii yok, i"sizli%e çare yok; do%u ve 
güneydo%u illerini nasıl kalkındıracak; buna inandırıcı bir çare yok; dı" politikada 
"ahsiyet yok; demokratikle"mede açıklık yok; emperyalizme, sömürüye, dı" güdü-
me kar"ı tek bir tedbir yok.

Ey SHP’liler! Ne oldu size? Ne oldu size? Biz, yıllarca sizinle beraber emper-
yalizme kar"ı mücadele ettik, "imdi geldiniz kayboldunuz. Bakınız, emperyalizme 
kar"ı yalnız Refah Partisi, milletin menfaatlerini koruyor. Kendinize gelin, kendini-
ze! Uyanın! Uyanın! (RP sıralarından alkı!lar)

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ayıp ayıp… Bizi kavga mı ettireceksin?
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Öbür tarafta yoklar devam ediyor. 

Çekiç güç ne olacak? 28 Aralıkta bunun günü bitiyor, bu programda, bu konuda 
tek kelime yok... Böyle bir meselemiz yok bizim herhalde(!) Ba"örtüsü zulmü nasıl 
önlenecek, bunun hakkında tek kelime yok. Müslümanlara hürriyet verilecek mi?

Her hafta, kökü dı"arıda bu kadar Rotary Kulübü kurulurken, iki Müslüman 
bir araya gelip dua edince, “tarikat kurdun”, “ayin yaptın” diye hapsedilmeye devam 
edilecek mi? Müslümanlı%ın aslını konu"mak, tedris ve ya"amak yasak olacak mı? 
Okumu" gençler nasıl i" bulacak? Mahallî idarelerin gelirleri nasıl artırılacak? Ka-
radeniz Sarp Kapısının açılması suretiyle meydana gelen bu büyük ahlak tahriba-
tı, frengi, A!DS, bo"anmalar; bu sosyal felaketler nasıl önlenecek? Askerden gelen 
genç nasıl faizsiz kredi alabilecek?

Ba%-Kur’lu hastalar ilaç bile alamıyor... Ba%-Kur emeklisi 80 bin lira alıyor... 
Memleketin bu dertleri nasıl çözülecek, bunlar hakkında maalesef programda bir 
"ey bulmak mümkün de%ildir.
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AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Siz istismar etmeyin yeter!

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkada"larım, "imdi geli-
yorum asıl temel meseleye. Bunları niçin söyledim...

BA$KAN — Sayın Erbakan, sürenizin dolmasına 2 dakika var. Zamana riayeti 
istirham edece%im efendim.

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — !nsaf Sayın Ba"kan! Saatimi buraya 
koydum, saate bakıyorum. Ben 10 dakika sonra ba"ladım.

BA$KAN — Hayır efendim! Ben de dikkat ediyorum; 2 dakikanız var efendim.

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkada"larım, bakınız, 
programı sizlere özetliyorum. Bu program "u iddia ile ortaya çıkmı"tır: “Güneydo%u 
meselesini çözece%im” diyor. Kendilerine söylüyorum ki, bu programla güneydo%u 
meselesini çözemezsiniz. Çünkü, dört tedbirden bahsediyorsunuz, “Ekonomik kal-
kınma yapaca%ım” diyorsunuz; bunu yapamayacaksınız; çünkü, kayna%ınız yoktur. 
Çünkü, di%er insanlar oraya gitmiyor, oradaki insanlar da bunu yapmak imkânını 
bulamıyor... Çünkü, bunu yapmak için inançlı kadroları seferber etmek lazımdır.

Bakınız, geçen dönemde burada GAP’ı ve Keban’ı aranızda payla"amadınız... 
Asıl gerçe%i unutuyorsunuz; o GAP da, Keban da bir Recai Kutan’ın, bir Fehim 
Adak’ın yol olmayan yerlerde merkeplerle dola"arak tespit etti%i projelerdir; bunu, 
herkesten iyi, Sayın Demirel bilir.

AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Ne zaman hükümet oldunuz da yaptınız 
onu?

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Bunların asıl sahipleri bu arkada"la-
rımızdır.

Öbür taraftan diyorsunuz ki, “hürriyet verece%im...” Peki, "imdiye kadar altı 
defa hükümet oldunuz, niçin o zaman bu hürriyetleri vermediniz? “$efkat lazım” 
diyorsunuz... $efkat lafla olmaz.

Size bir vaka anlatayım. Orada, geçenlerde, “Bu köyü bo"altacaksınız” dediler. 
Köy bo"altılırken, köylüler rica etti, “yapmayın, etmeyin, burası bizim atamızın ye-
ridir... Bo"altalım; ama, "u köyümüz muhafaza edilsin” dediler. Camilerini otlakla-
rını ve her "eylerini yaktılar. Burada "efkatten bahsetmek yetmiyor... Oraya "efkati 
nasıl götüreceksiniz? (RP sıralarından alkı!lar)

Di%er yandan, vaktiyle, asker ve korucuyu kaldıraca%ız diyordunuz, "imdi geldi-
niz, “gözden geçirece%iz” demeye ba"ladınız. Halbuki, "iddet, "iddeti do%uyor. Sizin 
bu dört tane yetersiz teklifinize kar"ılık ben size dört tane ba"ka "ey söylüyorum:

AHMET SAYIN (Burdur) — Kendine sakla onları.

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Önce, asıl birle"tirici unsura önem 
veriniz. Bu da, manevî ba%larımızdır. Buradaki din görevlilerimize elinizi uzatınız. 
Buralarda birçok özel ö%retim yapmı" din görevlilerimiz var, bunlara diploma verin, 
kadro verin, millî birlik ve beraberli%imiz için bu insanlar hizmet etsinler.
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Sonra, devlet millet kayna"masını temin ediniz. Bu, bayram nutuklarıyla ol-
maz. Vatanda" kendi kendine dü"ünürken, “Benim ne güzel devletim var” demeli-
dir. Bunu diyebilmesi için de, tatbikatın ona göre yapılması lazımdır.

Üniversitede lüzumsuz ba"örtüsü zulmü devam ediyor ya, bu, güneydo%uda 
inancına ba%lı insanlarımızı rahatsız ediyor. Siz burada “Askerî bölgede namaz kı-
lınmaz” diye kararname çıkarıyorsunuz, bu, oradaki insanları rahatsız ediyor.

SIRRI SAKIK (Mu!) — Hocam, biraz ciddî olun.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Di%er yandan bir takım insanlar, 

inançlarına ba%lıdır diye askeriyeden ihraç ediliyor... Bunlar, rahatsız ediyor. Dev-
let millet kayna"ması için, devletin, milletin inancına ba%lı olması lazım. Bakın, 
bunun en açık örne%i, Meclisin mescididir; bu, nasıl bir mimarî, niçin toprak içine 
gömülmü", niçin minaresi, kubbesi yok? Tibet mimarisi... Bu Meclis milletten ko-
puk olunca, millet de Meclisten kopuk olur. $u halinize bir bakın.

Öbür taraftan, bir di%er önemli konu da "u: Bakınız, orada iktisadî kalkınma 
yapılamadı%ına göre, bir an evvel, Irak’a konmu" olan ambargoyu kaldırınız. O böl-
genin hayatiyeti bakımından çok önemlidir; ne bekliyorsunuz? Amerika’nın mü-
saade etmesini mi? (RP sıralarından alkı!lar) Niçin kendi inisiyatifimizle hareket 
etmiyoruz? Kuzey Irak’taki otorite bo"lu%unu önleyin.

Efendim, “enflasyonu önleyece%iz” diyorsunuz. Çaresi ne imi"? “Denk bütçe 
yapaca%ım...” Yapamazsınız! Çünkü, 3 aylık getirece%iniz bütçe 65 trilyon. Sizin yıl-
lık bütçeniz ne olacak? En a"a%ı 260 trilyon. Geçen seneki bütçe 125 trilyondu. 
Bütün gelirleriniz 80 trilyonu bile bulmadı; siz, 260 trilyonluk bütçe yapacaksınız...

Bir de koskocaman bir liste var; “Te"vik yapaca%ım, sübvansiyon verece%im 
gibi - hepsini okuyarak vaktinizi almayaca%ım - bu kadar gider vaat ediyorsunuz. 
$u kadar vergileri de kaldırıyorsunuz. Sadece listesini gösteriyorum, tek tek say-
mıyorum.

AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Sayın Ba"kan, süresi doldu artık.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Ne olacak? Bütün bunlar kar"ısında 

- zaten vergiler Türkiye’de fakir fukaradan alınıyor - fakir fukaraya, bugün ödedi%i-
nin tam 4 misli vergi ödetmeniz lazım. “Kurumlar Vergisini kaldıraca%ım” diyorsu-
nuz. Bu, zenginleri zengin etmek demektir. “Hisse senedi alandan vergi almayaca-
%ım” diyorsunuz. Bir insanın iki tane holdingi varsa; bir holding kârı ile öbürünün 
hissesini, di%eri de onun hissesini alırsa, vergi ödemeyecek. Bunlar, hep, zenginleri 
koruyor, tabandaki insanları eziyor. Bu vah"i kapitalizmle, siz enflasyonu önleye-
mezsiniz.

Bakınız, - çok özet olarak geçiyorum - "unları iyice dü"ünmemi"siniz: Bu faiz, 
yava" yava" ba"lar, üstsel bir fonksiyondur, birdenbire patlama noktasına girer. 
Yıllardan beri bu yüksek faizle Türkiye öyle bir noktaya getirilmi" ki, bu düzenin 
içinde bunu zaptedemezsiniz.

Öbür taraftan, Türkiye’de tatbik edilen faizci kapitalizm de de%ildir; aslında, 
bir çorba düzenidir. Çünkü, Avrupa’daki kapitalizmde, bütün krediler banka kont-
rolü altındadır. Bizde, köy bakkalıyla "ehirdeki esnaf arasında öyle gözükmeyen bir 
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kredi vardır ki, hiçbir ölçüye sı%maz; bunları kontrol edemezsiniz. Bakın, kaç defa 
piyasadaki parayı azalttınız, enflasyon gene arttı...

Efendim, “Batı bu kapitalist nizamda bunu nasıl yapıyor” diye de, sakın yanıl-
mayın. Batı da faiz yüzde 3. Kaldı ki, teknolojik geli"meyle zaten bu faizi önleyebi-
lecek durumdalar; ama, asıl, Batı’nın bir önemli noktasını görün. Batı, bu kapitalist 
nizamın vah"etini sömürüyle besliyor; bu azgını, bizi sömürerek doyuruyor. !lk 
önce, müstemlekecilikle zengin oldular, sonra, sanayi mamulü ihracında 1 dolarlık 
malı 3 dolara ihraç ederek zengin oldular.

Almanya’nın yıllık ihracatı 324 milyar dolar; AT’nin toplam ihracatı 1 trilyon 
100 milyar dolar. Bunların yüzde 90’ı sanayi mamulüdür. Bunları yüksek fiyatla 
satıyorlar; bizim gibi ülkeleri sömürüyorlar.

Orada, sanayi müessesesi büyük kâr ediyor; Kurumlar Vergisi ile yarısını devlet 
alıyor; bizden alınan bu para ile de götürüp tarımına sübvansiyon yapıyor. Peki, siz 
kimi sömüreceksiniz? Siz kolayını bulmu"sunuz, alt katta oturanları sömürüyorsu-
nuz. (RP sıralarından alkı!lar) Bu vah"i kapitalist nizamda bizim ayrıca sömürece%i-
miz ba"ka bir ülke olmadı%ı için, üst kattakiler alt kattakileri sömürüyor. Bu gerçe%i 
görün. (RP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Sayın Erbakan, süreniz doldu.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Ama, alt kattakilerin artık dayana-

cak hali kalmadı. O sebepten dolayıdır ki, bu düzen yürümez. Burada yapılacak olan 
i", hiç "üphesiz ki, adil düzene geçmektir, hiç "üphesiz ki, millî görü"e geçmektir.

Bakınız, birkaç kelimeyle "unu özetlemek istiyorum...
BA$KAN — Sayın Erbakan, sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalıyorum... 

Lütfen...
O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Sayın Ba"kan, süre 1 saat 20 dakikadır.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Te"ekkür ederim Sayın Ba"kan. Top-

luyorum.
BA$KAN — Sayın Erbakan, lütfen... Adil düzende muhakkak ki, zamanın da 

bir yeri olacaktır. !stirham ediyorum... (DYP sıralarından alkı!lar)
O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Konu"ma süresi 1 saat 20 dakikadır.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Dı" politikada Amerika Birle"ik Dev-

letleri için “…özel önem” tabirini kullanıyorsunuz. Sovyetler için “...büyük önem” 
ama, Müslüman ülkelere gelince “...dikkatli olaca%ız” diyorsunuz.

“Kıbrıs’ta federal devlet” konu"malarını terk edin, ba%ımsız devletimizi ta-
nıtmaya çalı"ın. Irak’tan ambargoyu kaldırın. !srail’in tecavüzlerini kınayın. Çekiç 
gücü bir an evvel dı"arıya çıkarın. Avrupa’daki i"çilerimizle ilgilenin. Müslüman 
ülkelerle yakın ili"ki kurun. Rusya’daki Müslüman Türk topluluklarla, Balkanlarla 
yakın bir ili"ki kurarak bunu devam ettirin.

$imdi sözümü topluyorum ve de bitiriyorum...
AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Hocam, Müslüman hak yemez...
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NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, "u gördü%ünüz kitap, bugü-
ne kadarki hükümetlerin programlarıdır. Tavsiye ederim; Sayın Demirel’in 12 Ka-
sım 1979 günü i"e ba"layıp, 19 Kasım 1979 günü Millet Meclisine okumu" oldu%u 
hükümet programını, lütfen bu programla kar"ıla"tırın; göreceksiniz ki, program-
lar satır satır birbirinin aynıdır. “Enflasyon önlenecek, anar"i durdurulacak...” O 
zaman da söylendi; sonra ne oldu; 1980 senesinin bütün rakamları burada. 1980 
senesi, Türkiye’nin hem huzur bakımından, hem ekonomik bakımdan en büyük 
tahribata u%radı%ı bir sene olmu"tur. Bakınız, i"te rakamlar: Döviz kurları 1980 
yılında 76 liraya fırlamı", kalkınma hızı eksi 1,5 olmu"; millî gelir azalmı", i"sizlik 
artmı". Bu rakamları lütfen inceleyin. Bunları önümüze koymak mecburiyetinde-
yiz. Anar"i arttı, ekonomik konular büsbütün azgınla"tı. Sayın milletvekilleri, bun-
dan dolayıdır ki, "u getirilmi" olan hükümet programına biz Refah Partisi olarak 
-bu Hükümet, bu programı uygulayaca%ız derse - elbette kırmızı oy verece%iz. (RP 
sıralarından alkı!lar) Çünkü, bu programın içerisinde, birçok masum insanın - te-
rör önlenemeyece%i için - kanlarının akması tehlikesi var; bu programın içerisin-
de fakir fukaranın gözya"ı var. Biz, bu ıstıraplara destek olamayız, vesile olamayız; 
ancak, "ayet bu Hükümet buraya gelir, “ben bu programı uygulamayaca%ım, ben 
adil düzene geçece%im, millî görü"ü tatbik edece%im” derse, o zaman kendisine be-
yaz oy veririz. (RP sıralarından alkı!lar, DYP sıralarından “Nasıl adil düzen... Saate 
bak...” sesleri) Ama, bu programa bu söyledi%imiz sebeplerden dolayı destek olma-
mız mümkün de%ildir. Bu kanaatimi izhar ettikten sonra, "ayet, Millet Meclisinden 
güvenoyu alırsa, bu Hükümete ba"arılar diliyorum. Bizim için aslolan, milletimizin 
saadetidir. Her zaman aynı karde"lik havası içinde; nasıl "imdi karde"ane bir "ekil-
de tavsiyelerimizi yaptıksa, aynı karde"lik havası içerisinde hata yapmamaları için 
her zaman elimizden gelen gayreti gösterece%iz.

Aziz milletimize Cenabı Haktan saadetler, selametler dileyerek; yeniden, Sayın 
Meclis Ba"kanını, kıymetli üyeleri ve yeni Hükümetin üyelerini hürmet ve muhab-
betle selamlıyorum.

Te"ekkür ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Erbakan.

Bir hususu Genel Kurula kısaca arz etmek istiyorum:

Danı"ma Kurulunda gruplar adına konu"ma süresi müzakere edilirken, Refah 
Partisi Grup Ba"kanvekilinin bu hususa bir itirazı olmadı%ını tespit etmi" bulunu-
yorum. Arz ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Sayın Ba"kan, sata"ma var...

BA$KAN — $ifahî olabilir... $ifahî olabilir efendim.

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Sata"ma vardır, söz istiyorum.

BA$KAN — Hayır efendim, sata"ma yok; rica ediyorum... Sata"ma yok...

HÜSEY"N ERDAL (Yozgat) — Particilik yapıyorsun Sayın Ba"kan.

BA$KAN — Efendim, elimdeki öneriye göre konu"uyorum.



VII. Dem"rel Hükümet" • 6625

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Gerçek durumu Meclis Ba"kanına so-
rabilirsiniz...

BA$KAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Aydın Güven 
Gürkan; buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkı!lar)

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Efendim, Meclis Ba"kanına sorabilirsi-
niz...

BA$KAN — !stirham ediyorum... Ben elimdeki öneriyi okudum size, bir itiraz 
kaydı yoktur bu öneride.

Buyurun Sayın Gürkan.
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN ("çel) — Sayın Ba"kan, sayın 

üyeler; Yüce Meclisimizin 19’uncu dönem çalı"malarının ülkemizin refah, mutlu-
luk, adalet, barı" ve özgürlük mücadelesine de%erli katkılar yapması umut ve dile-
%iyle, Genel Kurulumuzu, SHP Grubu ve "ahsım adına saygıyla selamlıyorum. (SHP 
ve DYP sıralarından alkı!lar)

Ulusumuzun beklentilerinin, umutlarının, istemlerinin ve özlemlerinin oda%ı 
olan Parlamentomuz, 19’uncu Dönem çalı"malarına, halkımıza iyimserlik ve umut 
veren kimi geli"meleri ya"ayarak ba"ladı. Bu olumlu ve umutlu ba"langıcın temel-
leri, sessizce; ama, büyük bir kararlılıkla, Yüce Milletimiz tarafından, daha seçim 
kampanyası döneminde atıldı. Halkımız, barı"çıl, demokratik, ho"görülü ve nes-
nelli%e dayalı bir seçim yarı"ması ve kampanyası istedi%ini öylesine açık ve kar"ı 
konulamaz bir biçimde ifade etti ki, tüm siyasal partiler ve adaylar bu çerçevenin 
dı"ına ta"mak yanlı"lı%ına dü"mediler. Hepimiz ve her birimiz, halkımızın çizdi%i 
bu çerçeve içinde güle oynaya, rengârenk bayraklarla, "arkılarla, türkülerle, ho"gö-
rülerle ve sevgilerle bu göreve geldik. En içten dile%im, hepimiz için geçici olan bu 
görevden, geldi%imiz gibi gitmeyi becerebilmektir.

Sayın milletvekilleri, de%erli arkada"larım, yemin törenimizde, alı"ık olmadı%ı-
mız ve alı"ık olmadı%ımız için de yadırgadı%ımız ve tepki duydu%umuz kimi olayları 
ya"adık; halkımızın geni" kesimleri de tepkilerini ve ho"nutsuzluklarını büyük bir 
demokratik canlılık içinde ifade ettiler. Ama, olay da, buna duyulan tepkiler de ken-
di sınırları içinde tutulabildi ve daha büyük ve kalıcı kırgınlık, kızgınlık ve öfkeye 
olanak tanınmadı. Ulusal birli%imiz konusunda da, laikli%e ba%lılı%ımız konusunda 
da çok duyarlı ve ödünsüz oldu%umuzu gösterdik; ama, Parlamentomuzu da, ülke-
mizi de kalıcı ve "iddetli gerginliklerin ve kutupla"maların tuza%ına dü"ürmedik.

Diyalog yollarını, demokratik uzla"ma yollarını, birbirini anlama yollarını, bir-
birinin duygularını, dü"üncelerini ve ihtiyaçlarını kavrayabilme yollarını tümüyle 
tıkamadık.

Sayın üyeler, Meclisimiz insan haklarına, özgürlüklere, hukukun üstünlü%üne 
ve halk iradesine dayalı demokratik parlamenter sisteme olan inancında ve ba%lı-
lı%ında bugüne de%in hiçbir noksanlık göstermemi" bir üyesini kendisine ba"kan 
seçmek "ansını da elde etmi"tir. Meclis Ba"kanımızın, Parlamentomuzun önem, 
i"lev ve saygınlı%ı konusunda bugüne de%in açıkladı%ı görü"ler ve geli"tirdi%i ta-
vırlar toplumumuzda geni" bir kabul ve destek görmü"tür. Böylece, geçmi" yıllarda 
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üzüntü verici bir yıpranma ve a"ınma süreci ya"amı" bulunan Parlamentomuza ve 
demokratik parlamenter sisteme yeni bir kredi açılmı" ve güven ve destekler taze-
lenmi"tir.

De%erli milletvekilleri, bugün programını tartı"tı%ımız Hükümetin kurulu" bi-
çimi ve süresi de, gelece%e umut ve iyimserliklerle bakmamızı sa%layacak bir dolu 
olumluluk içermektedir. Siyasal kar"ıtlıkları ve yarı"maları yakla"ık yarım yüzyıllık 
çok partili demokratik rejimimizin ana ö%esini olu"turmu" iki siyasal partinin, iki 
siyasal gelene%in, iki ayrı dünya görü"ünün Türkiye’nin birikmi" sorunlarını çöz-
mek için bir araya gelmeleri, bir araya gelebilmeleri, ba"lı ba"ına çok önemli bir 
a"amadır. Bundan böyle, siyaset, artık, kaba ayırımlarla yapılamayacaktır. Bundan 
böyle, siyaset, salt kar"ıtlıklara dayalı olarak ve kar"ıtlıklar tahrik edilerek uygula-
namayacaktır. Bundan böyle, siyaset, daha çok incelik, daha çok ayrıntı, daha çok 
somut proje, daha zengin bir içerik, daha büyük bir nesnellik, daha fazla akılcılık 
kazanmak zorunda kalacaktır. Artık, salt bir "eyin kar"ıtı olmak, ba"lı ba"ına, bir 
"ey olmak için yetmeyecektir. Bundan böyle, uzla"ma ve ba%ı"lamaz olmak, olumlu 
nitelikler sayılmayacaktır politikada.

Sayın milletvekilleri, bu ortak hükümetin kurulu" çalı"malarının ba"lamasıyla 
ortaklık protokolünün imzalanması arasında yalnızca yedi gün geçmi"tir. Bu yedi 
günlük çalı"manın yalnızca ve yalnızca iki saati bakanlıkların bölü"ümü için yapı-
lan müzakerelere ayrılmı"tır; gerisi, yüksek düzeyli bir seminer havasında, Türkiye 
sorunları üzerinde, birlikte dü"ünme, birlikte çözüm olu"turma ve bugün Yüksek 
Heyetinizin de%erlendirmesine ve oyuna sunulan ortak programın birlikte tasar-
lanmasına ayrılmı"tır. Sanıyorum, ya"anan bu süreç ülkemiz siyaset anlayı" ve uy-
gulamasına yeni olumluluklar, yeni nitelikler ve yeni bir düzey getirecektir.

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 25 Aralık 1987 günü Mecliste okunan Özal Hükü-
metinin programında, o tarihte uygulanan ve 20 Ekim seçimlerinde de ana hatla-
rıyla yürürlükte kalan Seçim Yasasından söz edilirken, bu yasanın temel amacının 
iki partiye dayalı bir rejim olu"turmak oldu%u söylenmi"tir. Oysa bugün, bir or-
tak hükümet görevdedir ve Parlamentoda 6 parti temsil edilmektedir. Halkımız, 
iki partiye dayalı bir rejimi de, tek partiye dayalı hükümetleri de ye%lenir nitelikte 
bulmamı"tır. Seçim sisteminin ola%anüstü yüksek barajlarına ve seçmenin inan-
dı%ı ve güvendi%i partilere verece%i oyların yanması, yakılması tehlikesine kar"ın, 
seçmen kitlesi, kendi iç ço%ulculu%unun Parlamentoya yansıtılmasını ve yönetimin 
ortak hükümetlere emanet edilmesi yolundaki iradesini ya"ama geçirme becerisini 
göstermi"tir.

Ço%ulcu bir siyaset yapılanmasını önlemek ve Türkiye’yi ne pahasına olursa ol-
sun ortak hükümetlere bırakmamak yolundaki ko"ullandırmaları ve yasal engelleri 
halkımız a"mayı bilmi" ve hem kendi siyasal iç ço%ulculu%una Parlamento yolunu 
açmı" hem de içinde bulundu%umuz ko"ullarda bir ortak hükümetin daha do%ru bir 
hükümet biçimi oldu%u yolunda açık bir siyasal tercih yapmı"tır. DYP-SHP ortak 
Hükümeti, bu açık siyasal tercihin ürünüdür.

De%erli üyeler, seçim sonuçlarıyla ilgili de%erlendirme çerçevesi içinde bir nok-
tayı özenle de%erlendirmek ihtiyacındayım. Türkiye’de yöneticiler genellikle insanı-
mızı ve toplumumuzu yo%urmak, ona kendi tercihlerine göre bir biçim olu"turmak 
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ve kafalarına ve kendi do%rularına göre bir çekidüzen vermek için çok fazla iddialı, 
çok fazla buyurgan ve çok fazla karı"macı olmu"lardır. Yöneticiler, kimi zaman, hal-
kın istekleri ve de%erleri do%rultusunda ülkeyi yönetmek yerine, halka kar"ı ho"gö-
rüsüz ve buyurgan bir ö%retmen rolünü benimsemi"lerdir. Halkımız da, her zaman 
buna kar"ı direnmi" ve kendi de%erlerini ve tercihlerini, buyurgan bir tavırla yuka-
rıdan düzeltilmesini kabul etmemi"tir.

!nsanlarımız yeniliklere açık ve dinamiktir. E%er, topluma yeni ve ça%da" de-
%erler benimsetilmek isteniyorsa, bunun yolu demokratik süreçler içindeki kar"ı-
lıklı etkile"im yoludur. Yasaklar, engeller, sınırlamalar ve cezalar kestirme yollar 
gibi gözükse de, özünde olu"turdu%u yabancıla"malar, dirençler ve direnmeler ne-
deniyle, daha sancılı ve daha uzun bir yoldur.

Millî Güvenlik Konseyinin getirdi%i siyaset yasakları ve parti kapatmaları kar-
"ısında gösterilen halk tavrı da, kimi siyasal akımları Parlamentoya yansıtmamak 
çabaları kar"ısında gösterileri tepki de, Türkiye’yi hiçbir zaman ortak hükümetler 
yönetmesin diye yapılan yasal düzenlemelere verilen yanıt da, hep aynı noktaya 
vurmaktadır. Halkımız, buyurganlıkları, yasakları, ko"ullandırmaları reddetmekte-
dir. Halk, tekdüzelikten ho"lanmamakta, kendi iç ço%ulculu%unu korumaya önem 
vermektedir. Halk, demokrasiyi bütün geni"li%iyle, bütün nüanslarıyla sevmekte ve 
benimsemektedir. Bugün parlamentoda ya"adı%ımız ço%ulculuk da, bugün kurul-
mu" bulunan ortak hükümet de bu demokrasi sevgisinin ve benimsemesinin ürü-
nüdür. Bu nedenle, çok çe"itli engellere kar"ın, bu Parlamentoya bugünkü zenginli-
%ini temsil gücünü ve saygınlı%ını kazandıran halkımıza, bu zengin ve demokratik 
Parlamento kendini borçlu hissetmelidir. Çok çe"itli engellere, buyurganlıklara, 
yasal sınırlama ve yasaklara kar"ın, Parlamentosunu zenginle"tirmesini, ona ada-
let, denge ve ço%ulculuk ta"ımasını bilen ve ondan hiçbir demokratik hakkı esirge-
memi" olan bu halktan da, bu Parlamento ve bu Hükümet zenginle"meyi, adaleti, 
dengeyi, demokrasiyi ve ço%ulculu%u esirgememelidir. (SHP ve DYP sıralarından al-
kı!lar)

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; bu ortak hükümetin olu"masına nerede ise 
hiçbir "ans tanımayan bugünkü Seçim Yasasına kar"ın, Türkiye’de bugün bir ortak 
hükümetin görevde olmasının açıklanmasını, Parlamento olarak, sanıyorum, özen-
le yapmak zorundayız. Seçmen neden ve hangi gerekçelerle bir ortak hükümet iste-
mi"tir sorusunun yanıtını aramak gere%ini mutlaka duymalıyız. Sanıyorum, bunda, 
geçmi" yıllarda elde edilen deneyim ve izlenimlerin büyük rolü olmu"tur. Halk gör-
mü"tür ki, Türkiye gibi, sorunları çok a%ır bir ülke yüzde 30-35 ve hatta yüzde 40 
gibi bir oy deste%i ile bile kolay kolay yönetilemez. Türkiye, e%er sorunlarını çözmek 
istiyorsa, sorunlarının üzerine cesaretle yürümek istiyorsa, olabildi%ince geni", el-
den geldi%ince geni" bir oy tabanına oturan hükümetler tarafında yönetilmelidir.

Türkiye’nin ba"kaca hiçbir sorunu olmasa dahi, salt iç güvenlik sorunu ve Kürt 
sorunu bile geni" tabanlı ve destekli bir hükümeti Türkiye için kaçınılmaz yapmak-
tadır. Bu Hükümete ortak olan partilerin oy oranlarının yüzde 48’e ula"mı" olması 
ve bugün toplumda sa%lamı" oldukları destek ve güvenin, bu yüzde 48’in bile çok 
ötesinde gözükmesi ve dı" dünyanın bu hükümetin kurulu"una ve programına say-
gı duyması Türkiye için ba"lı ba"ına büyük bir "anstır. Hükümetimizin, bu "ansı çok 
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iyi kullanmasını istiyoruz. Hükümetimizin açıklanan program do%rultusunda hızlı, 
kararlı ve cesur olmasını bekliyor ve talep ediyoruz.

!çinde bulundu%umuz ve ya"ayageldi%imiz kimi büyük sorunlar, bu yeni hü-
kümet dönemi içinde de belli bir do%allı%a, alı"mı"lı%a, aldırmazlı%a ula"madan, 
mutlaka çözülmeye ba"lanmalıdır. Bu sorunların çözümü uzayıp, geciktikçe destek 
azalacaktır. Destek azaldıkça da, bu sorunlar daha da çözülemez hale gelecektir. 
Hükümetimize buradan sesleniyor ve diyorum ki, demokratik siyasal ya"amımızda 
belki hiçbir hükümetin deste%i bu ölçüde büyük olmadı ve hiçbir hükümet, daha 
hiçbir "ey yapmadan, sandıklardan çıkan oylardan çok daha yüksek ve kararlı bir 
halk deste%ine bugünkü gibi sahip olmadı. (SHP ve DYP sıralarından alkı!lar) Bu 
büyük saygınlık, güven ve destek servetini lütfen iyi kullanınız. Lütfen, kararlı, tu-
tarlı, cesur ve hızlı olunuz. Bu kararlar içinde belki halkı geçici olarak sıkanlar da 
olacaktır, belki halkın ba"langıçta yadırgayaca%ı yeni açılımlar da gerekecektir, bel-
ki kısmî ba"arısızlıklar da ya"anacaktır; ama, milletimize her "ey do%ru anlatılırsa; 
ama, insanlar, sizin, sorunları çözmek için iyi niyetle çaba harcadı%ınızı görürlerse, 
sizden desteklerini kolay kolay çekmeyeceklerdir.

Halkın ba%ı"lamadı%ı ve ba%ı"lamayaca%ı davranı", sorunları görmezlikten gel-
mek, sorunlara aldırmazlık göstermek, sorunları saklamak, sorunları çözülmeden 
çözülmü" gibi göstermek ya da gayret ediyormu" gibi gözüküp hiç gayret etmemek-
tedir.

Halk, kendisi için ve ülke sorunları için iyi niyetle çalı"ıldı%ını ve çaba harcan-
dı%ını mutlaka anlar ve bu çabanın ve çalı"manın sonuçlarına, bu sonuçlar her za-
man istedi%i gibi olmasa bile, gönül ho"nutlu%uyla ortak olur.

Ortak Hükümetimizin sayın üyeleri, halk size güveniyor, siz de halka güve-
nin ve kolaycı yollara, yüzeysel çözümlere, günü döndürme alı"kanlı%ına, rutinli%e, 
atalete, popülizme, ucuz söylevcili%e, kandırmacaya, böyle gelmi" böyle gidercili%e, 
kırtasiyecili%e, partizanlı%a, a"ırı siyasalla"maya ve bürokrasi labirentlerine kar"ı 
olunuz ve kar"ı durunuz. Atik ve atılımcı olunuz. SHP Grubu da, parlamento da, 
halk da arkanızda olacaktır.

Hiçbirimiz, var olandan ve süregelenden memnun ve mutlu de%iliz. Var olan 
sorunlar kar"ısında gösterilen aldırmazlık ve kayıtsızlı%ın bizi a"arak bizi bo%aca-
%ının kaygısını ve korkusunu ta"ıyoruz. Bu nedenle, de%i"im istiyoruz, yenile"me 
istiyoruz, köktenci yakla"ımlar istiyoruz, derinlik istiyoruz, boyut istiyoruz, cesur 
açılımlar ve yeni bakı" açıları istiyoruz, yeni ufuklar ve yepyeni enerjiler istiyoruz. 
(SHP ve DYP sıralarından alkı!lar)

Sayın Ba"kan, de%erli arkada"larım; seçmen, bugün, e%er bu seçim yasasının 
tüm olumsuz düzenlemelerine kar"ın gene de bir ortak hükümet olu"turulmasına 
karar verdiyse, bunun nedenlerinden biri de geçmi" yıllarda denenmi" bulunan tek 
partiye dayalı hükümetler döneminde parlamentonun adeta devre dı"ı bırakılmı" 
olmasıdır.

Kanun gücünde kararname uygulamasındaki a"ırılıklar ve kötüye kullanımlar, 
neredeyse tüm yasa tasarılarının, öncelik ve ivedilik kullanılarak toplumdan, ko-
misyonlardan ve parlamentodan adeta kaçırılarak geçirilmesi, komisyon çalı"ma-
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larında demokratik baskı gruplarının uzak tutulması, muhalefetin yasa teklifleri-
nin hemen hemen hiçbirinin gündeme alınmaması, tüm yasama dönemi boyunca 
belki de muhalefetin hiçbir katkısına olanak tanınmamı" olması, yasa tasarılarının 
hemen hemen hiçbirine, parti gruplarında ve genel merkezlerinde tartı"abilme 
zamanının ve "ansının tanınmamı" olması; gündem dı"ı konu"malara hükümetin 
tepkisiz kalması, Meclis ara"tırma ve soru"turma mekanizmalarının hemen hemen 
hiç çalı"tırılmaması, sözlü ve yazılı soru önergelerinin hiç önemsenmemesi, iktidar 
partisi meclis grubuna, salt oy vermek dı"ında hiçbir etkinlik olana%ının tanınma-
mı" olması, milletvekillerinin, kararlara katılımı yerine, i" takipçili%ine özendiril-
meleri, hükümetin, resmî ve düzenli toplantılarının yerini düzensiz bulu"maların 
alması, dı" politikada Meclisin ve hatta hükümetin büyük ölçüde devre dı"ı bırakıl-
ması, iç ve dı" güvenlik sorunlarının genelde rutin i"ler gibi i"lem görmesi, Meclisin 
devlet bütçesi üzerindeki tartı"ılmaz belirleyicili%inin fonlar yoluyla etkisiz hale 
getirilmesi, iç ve dı" borçlanmaların bütünü ile bir hükümet sorunu sayılması, ver-
gi yasaları ile ilgili hükümet yetkilerinin abartılarak ve a"ırı biçimde kullanılması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini görkemli, kalabalık; ama, siyaseten içi bo"altılmı" 
ve yetkisiz kılınmı" bir Ankara binasına çevirmi"ti. Halkın özlemleri, halkın dilek-
leri, yakınmaları, istemleri, milletvekilleri ve Parlamento kanalı ile hükümete ula-
"amaz olmu"tu. Parlamentoda yürütme organı da giderek halktan kopuyor ve ona 
yabancıla"ıyordu. Rejim, çok ciddî bir biçimde zedeleniyor ve yaralanıyordu.

Halk, bu seçimde parlamenter rejimi ve parlamentosunu korumak, ona yeni-
den i"lev kazandırmak, onu yeniden siyasal kararların oda%ı haline dönü"türmek 
istedi. Ortak Hükümetimiz, halkın bu iste%inin ürünüdür.

$unu yeni Hükümetimize duyurmak isterim ki, SHP ve onun Meclis Grubu, 
demokratik duyarlılıkları, bilinci ve gelenekleri çok güçlü bir kurulu"tur; kim olursa 
olsun, hiç kimseden ele"tirel tavırlarını esirgemez; rızacı de%il, talepkâr bir grup-
tur; daha iyisini, en iyisini ister.

Kolay bir ortak oldu%umuz söylenemez; ama, hiçbir zaman da sa%duyudan, 
geçerlilikten ve demokratik uzla"malardan da kaçınmayız. Nitekim, DYP ile kur-
du%umuz ortak hükümet, örgütlerimizde de, parti kamuoyumuzda da, Meclis Gru-
bumuzda da içten bir destek ve benimseme görmü"tür. Umuyorum ki, Grubumuz, 
Hükümetimizin güç; ama, güvenilir, ele"tirel; ama, yapıcı bir destekleyicisi ve part-
neri olmak görevini eksiksiz yerine getirecektir.

De%erli milletvekili arkada"larım, tek partiye dayalı hükümetlerin ve parla-
mento ço%unlu%unun kanımızca en önemli sakıncalarından biri, bu tür hükümet-
lerde ve parlamento ço%unluklarında “Kol kırılır yen içinde kalır” anlayı"ının ko-
layca egemen olmasıdır. Bu durum, genellikle, bu tür hükümetleri ve parlamento 
ço%unluklarını yolsuzluk, usulsüzlük, rü"vet, iltimas ve her çe"it yasadı"ı eylem 
ve i"lemler konusunda iç denetim mekanizmalarından yoksun tutmakta ve onları 
duyarsız kılmaktadır. Üzülerek ve hüzünle ifade etmek zorundayız ki, geçmi" par-
lamento ya"amımızda bu konuda gösterdi%imiz aldırmazlık ve duyarsızlıklar, hem 
parlamentonun saygınlık yitirmesine hem de toplumun ahlak ve adalet anlayı"ının 
önemli ölçüde zedelenmesine neden olmu"tur. Her melanetin, kötülü%ün ve yol-
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suzlu%un takipsiz ve cezasız kaldı%ı dü"üncesinin kökle"mesi kadar, bir toplumu 
zayıflatıcı ba"ka bir etken dü"ünülemez.

Bence, 19’uncu Dönem Parlamentosunun ve yeni Hükümetin en temel ödev-
lerinden biri, bu Parlamentoyu haksızlık, adaletsizlik ve yolsuzluk kar"ısında aldır-
maz ve duyarsız bir parlamento konumuna dü"ürmemektir. Bu konuda biz SHP 
Grubu olarak kendimizi ne denli görevli sayıyorsak, muhalefet partilerimizi de aynı 
ölçüde görevli sayıyoruz. Biz, bu konuda bir ortak parlamento duyarlılı%ı olu"tur-
mayı, Türkiye’mizin gelece%i açısından kaçınılmaz bir görev sayıyoruz. Sorumluluk 
ta"ıdı%ımız her yönetim kademesinde, bu, ister merkezî, ister yerel sorumluluk ol-
sun, Parlamentomuzun bütünlü%ü tarafından denetim altında tutulmak istiyoruz. 
Bu denetime, hiç direnmeden, onurla ba" e%meye hazırız.

Burada, Ö%retmenler Günü nedeniyle televizyon ekranında bir ö%retmenimi-
zin söyledi%i sözü Yüce Meclisimizin vicdanına ye aklına kazımak istiyorum. Maa-
"ının çok sınırlı olanaklarına kar"ın, çiçekler kadar temiz, sade ve zevkli giyinmi" 
bir ö%retmen hanıma, “yeni Hükümetten neler bekliyorsunuz?” diye soruldu, ö%-
retmen hanımın yanıtı "öyle idi: “Ülkemizin maddî imkânlarını biliyoruz. Bu sıkın-
tılara dayanıyoruz, dayanırız; ama, bir tek "eye dayanamıyoruz, dayanamayız; o da 
adaletsizliktir.”

Adalet, bir toplum için ekmek kadar, a" kadar önemlidir. Bir toplumu da, in-
sanları da en çok kıran, zedeleyen, acılara dü"üren olgu adaletsizliktir. Bu kürede 
bir ilahî adalet sa%lamak, ku"kusuz, çok zordur, belki de olanaksızdır; ama, ada-
let için u%ra" vermemek; ama, adaletsizli%i kuralla"tırmak; ama, adaletsizli%i ho" 
görmek; ama, adaletsizlikten yararlanmaya kalkmak bir insanlık suçudur. Ortak 
Hükümetimiz adil olsun, adaletli olsun, adalet için u%ra"sın yeter. Geriye kalan 
her "eyi halk anlar, ho" görür, ba%ı"lar ve gerekli her türlü özveriyi gösterir. Toplu-
mumuzun ku"kusuz her konuda duyumsuzlu%u ve açlı%ı vardır. Her alanda ve her 
konuda insanlarımız ku"kusuz daha çok "eyi ve daha iyi "eyleri istemektedir. Bu, 
onların en do%al haklarıdır; ama, toplumumuzun bugün duydu%u en büyük açlık, 
adalet açlı%ıdır. Merkez sa% partiler, yükselen bacaların, kesilen kurdelelerin, i"le-
yen tezgâhların cümbü"ü arasında kimi zaman adaletli bir yakla"ımın ye adil bir 
tavrın da bir kurdeleyi hak edebilece%ini unutuyorlar. Bu nedenle de, DYP’nin SHP 
ile ortaklık kurmu" olmasını Türkiye için bir "ans sayıyoruz. Bu Hükümet, hem 
fabrika hem yol hem bilgisayar üretebilir hem de en az bunlar kadar önemli olmak 
üzere, adalet, sosyal adalet ve denge üretebilir; bunu bekliyoruz. (SHP ve DYP sıra-
larından alkı!lar)

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; 1980 sonrasında Parlamentomuza sunulan 
bütün hükümet programlarını dikkatle yeniden okudum. Birinci Özal Hükümeti-
nin (19 Aralık 1982), !kinci Özal Hükümetinin (25 Aralık 1987), Akbulut Hüküme-
tinin (10 Kasım 1989), Yılmaz Hükümetinin (30 Haziran 1991) ve nihayet bugün 
Demirel !nönü Hükümetinin programlarını özenle inceledim; Türkiye ile ilgili tanı-
larda, de%erlendirmelerde, sorunları kavrayı"ta ve hatta çözüm önerilerinde birçok 
ortak nokta bulunmaktadır. Bunlara ve bunun nedenlerine biraz sonra de%inece-
%im; ama, ANAP Hükümetlerinin bu 4 programı ile ortak Hükümetimizin programı 
arasında bir temel noktada çok büyük bir yakla"ım farklılı%ı vardır; o da, demok-
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rasiye, insan haklarına, özgürlüklere ve ço%ulcu ve katılımcı bir toplum i"leyi"ine 
olan yakla"ımda kendini belli etmektedir. ANAP Hükümetlerinin programlarının 
tümünde de ku"kusuz demokratik iyile"tirmelerden ve geni"lemelerden söz edil-
mektedir; bunların bir kesimi de gerçekle"tirilmi"tir. !çlerinde küçümsenmemesi 
gerekli olanlar da vardır; ancak, bütün programlar, okuyucusuna ya da dinleyicisi-
ne bir duyguyu âdeta kaçınılmaz olarak vermektedir. Tüm bu programlarda ANAP 
Hükümetlerinin "öyle dü"ündü%ü seziliyor: Biz askerî bir darbeden sonra gelmi" 
sivil bir iktidarız. Dı" dünya da, kendi toplumumuz da demokratikle"me alanında 
bizden bir "eyler bekliyor; bir "eyler yapmalıyız. Ayrıca, tüm dünya hızlı bir demok-
ratikle"me ve özgürle"me süreci ya"ıyor; bunun bütünüyle de dı"ında kalamayız; 
bunlara ayak uyduruyormu"uz gibi gözükmemiz gerekli. ANAP Hükümetlerinin 
programlarındaki demokrasiye yakla"ım anlayı"ı yakla"ık olarak buydu.

$imdi ise, bunların yerini bir ba"ka program ve bamba"ka bir yakla"ım aldı. 
Programın en özünde ve en ufak ayrıntısında dahi, demokrasiye duyulan güven, 
özlem ve ba%lılık adeta co"kuyla i"lenmi" gibi duruyor; demokrasiye bir yük gibi 
bakılmıyor, aksine, eksiksiz bir demokrasi, tasarlanan i"lerin vazgeçilemez çerçe-
vesini ve olmazsa olmaz ko"ulunu olu"turuyor. Programı okuyan bir insan, gerçek 
bir demokrasi olmazsa bu söylenen i"lerin hiçbiri de gerçekle"tirilemez duygusuna 
sahip oluyor. Demokrasi, programın ruhunu, özünü, anlamını, dinami%ini ve mo-
torunu olu"turuyor.

Türkiye’de belki ilk kez bir merkez sa% parti, demokrasiye inancı ve ba%lılı%ı 
açısından sosyal demokrat seçmenden bile güvenoyu alıyor. Türkiye’de belki ilk kez 
sosyal demokratlar, demokrasi taleplerinde yalnız kalmadıkları duygusuna sahip 
oluyorlar ve bunun anlatılmaz keyfini ya"ıyorlar. (SHP sıralarından alkı!lar) Sosyal 
demokratların demokrasi mücadelesindeki yalnızlı%ı artık bitmi" gibi gözüküyor. 
Merkez sa% ve merkez sol, ilk kez, demokrasi anasının ikiz evlatları olma "ansını 
elde ediyorlar. Tarihî bulu"ma, tarihî kucakla"ma, tarihî barı"ma gerçekle"iyor. De-
mokrasi anamızın bugüne de%in gönülsüzce emilen sa% memesine, ikinci evlat da 
"imdi aynı açlık ve i"tiyakla sarılıyor. (SHP sıralarından alkı!lar)

De%erli milletvekili arkada"larım, halkımız, aslında demokrasinin boyutları-
nı kavramak açısından, kimi yöneticilerden ve siyasetçilerden çok daha ileridedir. 
Halk, demokrasiyi salt bir siyaset olgusu olarak görmemektedir; onun ekonomik, 
sosyal ve dı" politika boyutlarını ço%u zaman bizden çok daha iyi anlamakta ve kav-
ramaktadır. Ücretlerinden yakınan i"çi, enflasyonun darbo%aza itti%i esnaf, girdi fi-
yatlarım kar"ılamayan taban fiyatları nedeniyle öfkesi kabarmı" çiftçi, bir ameliyatı 
için kendisinden milyonlarca lira istenen i"siz, vergi kapanına kıstırılmı" bordro 
mahkûmu, hepsi; ama, hepsi genelde yakınmalarını "öyle bitirirler: “Gerçek bir de-
mokrasi olsaydı hiç bunlar olur muydu?” Halk demokrasiyi yalnızca basit bir sandık 
ve oy olayı olarak görmüyor; demokrasi onun için aynı zamanda adaletli bir toplu-
mun, güvenli bir toplumun, dengeli bir toplumun, üretken bir toplumun, müreffeh 
bir toplumun, duyarlı bir toplumun ve dürüst ve ahlaklı bir toplumun da güvencesi 
ve sigortası oluyor; onun için insanımız demokrasiyi seviyor ve istiyor; onun için 
ortak hükümetin programının ve vaatlerinin temel güvencesini, Hükümetin iyi ni-
yeti ya da tercihleri de%il, vaat edilen demokrasi olu"turuyor.
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Bizim, SHP Grubu olarak bu programın gerçekle"tirilmesiyle ilgili temel yak-
la"ımımız "udur: E%er, vaat edilen demokrasi gerçekle"tirilirse, bu programın di%er 
vaatleri de gerçekle"tirilir. E%er, demokratik vaatlerde eksiklik olursa, bu program, 
di%er vaatlerinin gerçekle"tirilmesinde de eksikli kalır. Böyle bir durumdaysa, bu 
güzel programa da, bu toplumumuza umutlar, güvenler ve co"kular veren koalisyo-
nuna da yazık olur.

Sayın milletvekilleri, demokrasi konusunda Parti Grubumuz o denli duyarlıdır 
ki, Hükümet programını görü"tü%ümüz Grup toplantısında en çok onay alan ele"-
tiri "u olmu"tur: Program, i"kenceyle ilgili olarak "öyle demektedir; “!"kence bir 
insanlık suçudur. Bunun önlenmesi görevimizdir.” Bu konudaki duyarlılık o denli 
yüksektir ki, cümle yetersiz bulunmu" ve niçin i"kencenin kökünün kazınaca%ı ifa-
de edilmemi"tir, yolunda ele"tiriler getirilmi"tir. Bu yakla"ım bir fantezi de%ildir. 
Bu, insana ve topluma bakı"la ilgili bir temel nitelik ve bir temel ölçüttür, insanına 
i"kence yapılmasını bile önleyemeyen bir toplum, hiçbir zaman insana saygılı, ada-
letli, dengeli, demokratik, ho"görülü ve müreffeh bir toplum haline gelemez; böyle 
bir toplum hiçbir zaman insanlık âleminin saygın bir üyesi olamaz. (SHP ve DYP 
sıralarından alkı!lar)

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; ortak Hükümetimizin programını, geç-
mi" hükümetlerin programından ayıran bir temel nitelik de, dı" politikamızın de-
mokratikle"tirilmesi ve yüce milletimize mal edilmesi vaadidir; bunu da çok de%erli 
bir vaat sayıyoruz. Çünkü, giderek küçülen ve bütünle"mesi artan dünyamızda dı" 
ekonomik ve siyasal ili"kiler geçmi" dönemlerle kar"ıla"tırılamayacak bir öneme ve 
içeri%e ula"mı"tır. Dı" ekonomik ve siyasal ili"kiler birçok iç ekonomik, sosyal ve 
siyasal geli"menin de belirleyicisi rolüne yükselmi"tir. Bunun dı"ında, Türkiye çok 
girift ve her biri Türkiye için ya"amsal öneme sahip bölgesel uyu"mazlıklar ve ça-
tı"malar yuma%ının dü%üm noktası konumundadır. Ayrıca, ülkemizin kendisinin 
de çevre ülkeleriyle ilgili çe"itli uyu"mazlıkları ve anla"mazlıkları vardır; bunların 
bir kesimi güncelle"mek ve boyutlanmak tehlikesini de ta"ımaktadır. Böyle bir dı" 
politik çerçeve içinde, dı" politikayı yalnızca Hükümetin, Hükümetin bir kesiminin 
ve Dı"i"leri bürokrasisinin görev ve yetki alanı içinde saymak, gerçekten deh"et ve-
rici bir yanlı"lıktır. Dı" politikanın karar odaklarını çok dar tutmanın, ki"iselle"tir-
menin ve salt bürokratik yönlendirmelere bırakmanın geçmi"te getirdi%i zararlar 
herkesçe çok iyi bilinmektedir.

Dı" politikamızda Meclisimizin kurulu" geleneklerine çok aykırı bir biçimde ve 
özellikle son dönemlerde Yüce Meclisimizi, daha önce alınmı" kararların bir fonu 
olarak kullanma e%ilimi belirmi"ti. Meclis, yalnızca "u ya da bu konuda etkileyici 
bir tepki göstermek gerekti%inde dı" politikaya karı"tırılır olmu"tu. Onun dı"ında, 
Yüce Meclis, ısrarla, dı" politikamızın karar süreçlerinin ve odaklarının dı"ında ve 
uza%ında tutulmu"tu. Bu, kanımızca, Meclisimizin bütçe hakkından vazgeçmesi 
kadar önemli bir i"lev noksanlı%ı do%urmu"tur. Dünyamızda, giderek uluslarara-
sı parlamento niteli%ine kavu"an kurulu"ların sayısı ve yetkisi artarken, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindin dı" politikanın uza%ında tutulmasını, ça%da" politika ve 
uluslararası ili"kiler anlayı"ıyla ba%da"tırmak olanaklı de%ildir. Ortak Hükümeti-
mizin bu konuda yeni ve olumlu gelenekler olu"turaca%ına yürekten inanıyoruz.
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Yeni Hükümetimizin geçmi" hükümetlerden çok farklı bir yanı da, yönetimin 
her a"amasında ve biriminde saydamlı%a vermeyi vaat etti%i büyük önemdir. Bunu 
çok akıllı ve gerekli bir vaat sayıyoruz. En çok ve en çabuk yıpranan yönetimler, 
en çok hata yapan de%il, kendini en kapalı tutan yönetimlerdir. Kapalılık, en haklı 
oldu%u konularda bile bir hükümeti en haksız duruma dü"ürebilecek bir büyük yan-
lı"lıktır. Biz SHP Grubu olarak, Hükümetimizi, kendini yıpratıcı bu büyük yanlı"lık-
tan korumaya çalı"aca%ız. Onu saydamlı%a özendirece%iz, gerekirse de zorlayaca%ız.

Sayın milletvekilleri, saydam ve duyarlı bir yönetim anlayı"ı, nesnel bir tartı"-
ma ortamı ve gerekçeleri açıkça söylenmi" bir ba"arısızlık açıklaması, bir hükümeti 
zayıflatmaz, güçlendirir. Geçmi" hükümet programlarının ve açıklamalarının dik-
katle okunması bu konuda çok yol gösterici olabilir, örne%in, enflasyon konusunda 
ya"anan ba"arısızlı%ı örtbas etmek için yapılmı" bulunan sayısız açıklamanın her 
biri halkta yalnızca tebessüm uyandırmı" ve Hükümete duyulan güvensizli%i ar-
tırmı"tır. Geçmi" dönemlerde, halk hangi ciddî ve önemli yakınmasını dile getirip 
gündeme ta"ımak istese, ya yapay gündem maddeleriyle oyalanmaya çalı"ılmı" ya 
da her yakınmasına, “Daha ne istiyorsun, vitrinler ithal malı dolu ya” yanıtını al-
mı"tır. Hükümetimizden açıklık, saydamlık, açık yüreklilik, diyalog, duyarlılık ve 
nesnellik bekliyoruz.

Sayın Ba"kan, sevgili arkada"larım; yeni Hükümetimizin en önemli vaatlerin-
den biri olarak da millî istihbarat örgütlerimizin kapsamlı bir biçimde reorgani-
ze edilece%i vaadini görüyoruz. Bunu, Türkiye’mizin ya"amsal sorunlarından biri 
sayıyoruz. Silahların elden geldi%ince seyrek ve kısa süreli kullanılmasının isten-
di%i bir dünyada ya"ıyoruz. Toplumlar, artık eski dönemlerden çok farklı olarak, 
sava"ı erdem sayma alı"kanlı%ından giderek kendilerini kurtarıyorlar. Bu olgu ne 
denli umut verici ve sevindirici ise, ulusların birbirlerinin iç ve dı" sorunlarını ve 
uyu"mazlıklarını tahrik etmeleri ve bunları bir silah gibi kullanmaları da o ölçüde 
kaygı ve karamsarlık vermektedir. “Kendin dövü"me, ba"kalarını dövü"tür”, “Ken-
dini stabilize, ba"kalarını destabilize et” mantı%ı ve uygulaması, ne yazık ki, gide-
rek yerle"mektedir. Bu tür yeni ve saklı saldırı yöntemlerine kar"ı ülkeyi ve ulusu 
korumak, bu tür saklı saldırıları caydırmak, olası silahlı saldırılara kar"ı ordunun 
caydırıcılık gücünü artırmak kadar önemsenmesi gerekli bir olgudur. Ülkemizin 
ve ulusumuzun bu konuda yeterli korunma altında oldu%unu ve yeterli caydırıcılık 
gücüne sahip bulundu%unu söylemek olanaklı de%ildir. Hükümet Programında da 
söylendi%i üzere, Türkiye’nin yeni bir tehdit de%erlendirmesine hem tehdidin yönü 
hem de niteli%i açısından büyük bir gereksinim vardır. Ulusal istihbarat faaliyetleri 
ne ölçüde vazgeçilmez ve zorunlu ise, bunları demokratik denetim altında bulun-
durmak ve kötüye kullanımlarını önlemek de o ölçüde zorunlu ve ya"amsal önem-
dedir. Aksi takdirde, ulusal güvenlik açısından istihbarat örgütlerinin ve eylemleri-
nin kendisi çok önemli sorunlar haline gelebilir. E%er bir toplum, kendi istihbarat 
örgütlerine ve etkinliklerine güven duymuyorsa, bu, o istihbarat örgütü için dü"ü-
nülebilecek en büyük zaaftır ve böyle bir örgütün yararlı görev yapması olanaksız-
dır. Ülkemizin, etkin, hızlı, güvenli, güvenilir ve demokratik denetim altına alınmı" 
istihbarat etkinlik ve kurumlarına duydu%u gereksinim açıktır. Bu olmadan iç ve dı" 
güvenli%in sa%lanabilece%ini dü"ünmek a"ırı iyimserliktir.
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Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri, bu Hükümet Programının en güçlü yanla-
rından biri de, güneydo%u sorununa yakla"ımındaki çok boyutluluktur. Program, 
bir yandan insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinden hiç ödün vermeden, yörede 
can güvenli%inin sa%lanması konusunda her türlü çabanın gösterilece%i güvencesi-
ni verirken, öte yandan da, bu yöre insanlarımızın, yani Kürt kökenli yurtta"larımı-
zın anadilleri, özgün kültürleri ve kökenleriyle ilgili kimlik özgürlükleri üzerindeki 
sınırlamaların ve kısıtlamaların kalkaca%ını ve bunların serbestçe geli"tirilebilece-
%ini vaat etmektedir. Bu vaat, "imdiye de%in kullanmak ihtiyacının güçlü bir biçim-
de duyulmaması nedeniyle yeterince tanımadı%ımız ve alı"ık olmadı%ımız yeni bir 
özgürlü%ü toplumumuzla tanı"tırmak vaadidir. Bu özgürlü%ün tanınmasıyla ulusal 
birlik ve bütünlü%ün zedelenece%i yolundaki kaygıların a"ılmı" olması, sorunun çö-
zümü açısından yeni ve cesur bir a"amaya varılmasını olanaklı kılmı"tır. En içten ve 
yürekten dile%imiz, özgürlükleri ve hakları tanıyarak, ulusal bütünlü%ümüzü peki"-
tirmenin yollarını mutlaka bulabilmektedir.

Güneydo%u Anadolu’da çok uzun süredir uygulanmakta olan ola%anüstü hal 
durumunun, Ola%anüstü Bölge Valili%i kurumunun ve koruculuk sisteminin yeni 
bir de%erlendirmeye alınması vaadini çok önemli bir vaat sayıyoruz. Böylece, Hü-
kümetimiz, ülkenin her yöresini ola%anüstü önlemlere ba"vurmadan yönetebilecek 
güçte ve güvenilirlikte oldu%unu ve bu bölge insanının demokratik haklarına saygılı 
kalaca%ını kanıtlamak fırsatını elde etmi" olacaktır. Bu noktaya varabilece%imizi 
ummak istiyoruz. Do%u ve Güneydo%u Anadolu’da özel bir kalkınma projesinin uy-
gulanaca%ını duymak ve buralarda özel istihdam projelerinin gerçekle"tirilece%i va-
adini almak, bizi, bu büyük sorunun çözümünde umuda ve iyimserli%e itmektedir.

Sayın milletvekilleri, ortak Hükümetimizin Programı Meclis Grubumuzda gö-
rü"ülürken, Partimiz milletvekilleri, özellikle birkaç nokta üzerinde aydınlanma 
ihtiyacını dile getirdiler. Bunların ba"ında, Programda, Devlet Planlama Te"kilatı 
ve ekonomik planlama konusunda yeterli aydınlı%ın olmadı%ı görü"ü yer almakta-
dır. Arkada"larımız, ba%layıcı, buyurgan, ayrıntıda düzenlemelere e%ilimli, bürok-
ratik ve özel giri"imcili%i engelleyici bir planlamayı ne ölçüde benimsemiyorlarsa, 
ekonomik politikaların koordinesiz kalmasından, ekonomik yönetimin her türlü 
ba%layıcılıktan yoksun ve keyfîli%e açık bir hale gelmesinden, ekonomik karar ve 
düzenlemelerin süreklilikten uzakla"masından ve ekonomik karar birimlerinin a"ı-
rı da%ınıklı%ından da aynı ölçüde kaygı duymaktadırlar.

Grubumuzda arkada"larımız, gerek malî reform projesini, gerekse de K!T’lerin 
yeniden düzenlenmesi projelerini yeterince berrak bulmadılar.

Arkada"larımız, ayrıca, Programda gösterilen yol ve yöntemlerle kamu açıkla-
rının istenildi%i ölçüde azaltılarak, enflasyonun öngörülen sürede ve hızda dü"ürü-
lebilece%i yolunda kaygıları oldu%unu ifade ettiler.

Milletvekillerimiz, bunun dı"ında, vergi reformunu, Programda ifade edili" bi-
çimiyle, yeterince doyurucu bulmadılar ve Programda ifade edilen biçimiyle, vergi 
reformunun vergi gelirlerini istenilen ölçüde artıraca%ı ve adaletten uzakla"maya-
ca%ı konusunda ku"kuları oldu%unu söylediler.
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Grubumuzda yapılan görü"melerde, arkada"larımız, enflasyonun bu sürede ve 
bu hızda dü"ürülmeye çalı"ılmasının, sabit gelirliler üzerine yeni yükler getirme-
sinden kaygı duyduklarını ifade ettiler ve daha çok, yapısal önlemlere yönelik, daha 
uzun süreli ve daha yava" tempolu bir enflasyon mücadelesinin sosyal maliyetinin 
çok daha az olaca%ı görü"ünü dile getirdiler.

Sayın milletvekilleri, sanıyorum ki, artık, devlet-din ili"kileri üzerinde ça%da", 
demokratik ve laik bir devletin gösterece%i yakla"ım içinde yeniden dü"ünmeye 
ba"lamak zorundayız. Diyanet !"lerini do%rudan cemaatlere bırakmaktan, Diyanet 
!"leri Ba"kanlı%ını, halkımızın inanç ve ibadet konusundaki farklılıklarını dikkate 
alıcı bir biçimde yeniden düzenlemeye de%in, birçok yeni, daha demokratik inanç 
ve ibadet özgürlü%üne daha saygılı çözümler üzerinde dü"ünmeye ba"lamak zorun-
dayız.

Sayın milletvekilleri, Grubumuzda yaptı%ımız görü"mede, bir milletvekilimiz 
de, uzun on yıllardır, belki de yüz yıllardır bölgenin yerle"ik halkı tarafından kul-
lanılan yöre adları üzerinde, bu adların Türkçe olmaması nedeniyle konulmu" bu-
lunan yasakların bu Program çerçevesinde sürdürülüp sürdürülmeyece%ini ö%ren-
mek istedi.

Sayın milletvekilleri, hızlı bir ekonomik geli"menin, gıda kıtlı%ının, do%a ko-
runmasının ve sa%lıklı bir kentle"menin önemli engellerinden biri olan hızlı nüfus 
artı"ı üzerinde yeterli a%ırlık ve önemle durulmamı" olması da büyük bir olasılıkla 
birçok insan açısından önemli bir eksiklik sayılacaktır.

Sayın Ba"bakanın bu konularda yapaca%ı açıklamaları ve verece%i bilgileri bü-
yük bir mutlulukla kar"ılayaca%ız.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri, ortak Hükümetimizin Programını ana hat-
larıyla benimsiyoruz. Demokratik açılım ve iyile"tirmeleri heyecanla bekliyoruz. 
Yeni Hükümetimize güveniyoruz. Türkiye’nin demokratik, özgür, korkusuz, adil, 
dengeli, üretken, müreffeh ve dünyada daha da sayılan bir ülke olması yolunda bu 
Hükümetin önemli a"amalar sa%layabilece%ine inanıyoruz.

Sayın Demirel’in Ba"bakanlık, Sayın !nönü’nün Ba"bakan Yardımcılı%ı yüklen-
di%i bu Hükümeti, en içten duygularımızla ve yürekten destekliyoruz. (DYP ve SHP 
sıralarından alkı!lar)

Her iki lidere de, onların Hükümetteki arkada"larına da, gölgesiz bir biçimde 
güveniyoruz.

Sayın !nönü, Hükümet Programını, daha önce Grubumuza sunmu" ve Grubu-
muzdan bu Program için oybirli%iyle güvenoyu almı"tır. Bu karar do%rultusunda, 
Grubumuz, Genel Kurulda da yeni Hükümete güvenoyu verecektir. Bunun onuru-
nu da, sorumlulu%unu da DYP Grubuyla ortakla"a ta"ımaya hazırız. (SHP ve DYP 
sıralarından alkı!lar)

Hükümet Programının ve yeni Hükümetimizin, Yüce Meclisimizden güvenoyu 
almasını diliyor ve aldıkları a%ır yükte ve tarihî sorumlulukta kendilerine büyük 
ba"arılar diliyoruz. (SHP ve DYP sıralarından alkı!lar)
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Milletimizin de, Partimizin de umutları, güvenleri ve destekleri onlarla bera-
berdir, yolları açık ve aydınlık olsun.

Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyor, dikkat ve sabırları için minnetlerimi su-
nuyorum.

Bu Meclis müzakerelerini televizyonları ba"ında izleyen de%erli yurtta"larımızı 
da, SHP Grubu olarak, en derin saygılarımızla ve en içten sevgilerimizle selamlıyo-
ruz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkı!lar)
BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Gürkan.
Söz sırası, Do%ru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Güne" Müftüo%lu’nun. Buyu-

run Sayın Müftüo%lu. (DYP sıralarından alkı!lar)
DYP GRUBU ADINA GÜNE$ MÜFTÜO%LU (Zonguldak) — Sayın Ba"kan, 

sayın milletvekilleri; Sayın Süleyman Demirel Hükümetinin Programı üzerinde, 
Do%ru Yol Partisi Grubunun görü"lerini arz etmek üzere söz almı" bulunuyorum. 
Sözlerime ba"lamadan önce, Grubum ve "ahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan milletvekili genel seçim-
leri, hiçbir siyasî partiye tek ba"ına iktidar olma imkânını vermemi"tir. Genel se-
çimde, Do%ru Yol Partisi, en çok milletvekili çıkaran parti olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisine girmi"tir.

Gerek Anayasa ve gerekse demokratik geleneklerimize uygun olarak, Parla-
mentoda en çok üyesi bulunan Do%ru Yol Partisinin Genel Ba"kanı Sayın Süleyman 
Demirel, 7 Kasım 1991 günü, Cumhurba"kanınca, Hükümeti kurmakla görevlen-
dirilmi"tir.

7 Kasım 1991 tarihi bizler için fevkalade önem arz etmektedir. On bir yıllık 
fazilet mücadelesi, on bir yıllık demokrasi mücadelesi, milletimizin de katılımıyla, 
o güzel ve bereketli meyvesini nihayet vermi"tir. (DYP sıralarından alkı!lar)

O nedenle, 7 Kasım 1991 tarihi fevkalade önemlidir diyorum ve yine o neden-
le, on bir yılda ya"adı%ımız 365 günlerden bir gün e%er milletin bayramı olacaksa, o 
da 7 Kasım 1991 günüdür. (DYP sıralarından alkı!lar)

De%erli milletvekilleri, Hükümeti kurma süresi 7 Kasım 1991 günü ba"lamı" 
ve 20 Kasım 1991 günü, Bakanlar Kurulunun açıklamasıyla, Sayın Süleyman De-
mirel Ba"kanlı%ındaki Do%ru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partiden olu"an 
Koalisyon Hükümeti fiilen görevine ba"lamı"tır, öncelikle, yeni Hükümetimizin, 
milletimize, memleketimize hayırlı, u%urlu olmasını diliyorum.

Hükümeti kurma süreci yakla"ık 180 saat sürmü"tür. Bu süre, Sayın Süleyman 
Demirel Ba"kanlı%ındaki Hükümetin gerek koalisyon protokolü ve gerekse Hükü-
met Programının hazırlanmasında ne kadar özenli, dikkatli ve iddialı davranıldı%ı-
nın bir kanıtıdır.

De%erli milletvekilleri, bakınız, bu husus halkımızın dikkatinden kaçmayacak-
tır; çünkü, halkımız 64 dakikada kurulan hükümetlere, 64 dakikada hazırlanan hü-
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kümet programlarına ve kabine listesinde adı unutulan bakanlara "ahit olmu"tur, 
bu olayları ya"amı"tır. (DYP sıralarından alkı!lar)

Do%ru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partiden olu"an Koalisyon Hükü-
meti, Do%ru Yol Partisinin yüzde 27,2 ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin yüzde 
20,8 oy tabanıyla, toplam yüzde 48 oranında halk deste%ine sahiptir ve bu oran, 
son onbir yılın en yüksek oranıdır. Böylece, yıllardır ele"tirdi%imiz, iktidarların halk 
ço%unlu%una sahip olmaları gerekti%i sorunu sevindirici bir çözüme kavu"mu"tur.

Do%ru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partiden olu"an Koalisyon Hükü-
meti, kamuoyunda, sevinçle, güvenle kar"ılanmı"tır. Öyle görünmektedir ki, bu gü-
ven her geçen gün artacaktır.

Sayın Erbakan Hocama sesleniyorum; burada basından da "ikâyet ettiler. Ev-
velki günkü gazeteleri dikkatle okumamı"lar. Evet, Do%ru Yol Partisi ile Sosyalde-
mokrat Halkçı Partisinin kurdu%u Koalisyon Hükümetinin oy tabanı yüzde 48’dir; 
ama, 27 Kasım tarihli Sabah Gazetesinde açıklanan bir kamuoyu ara"tırmasına 
göre, halkımızın yüzde 59’u, “Koalisyon Hükümeti ba"arılı olacaktır” yüzde 7.9’u 
da, “Koalisyon hükümeti çok ba"arılı olacaktır” demektedir.

"BRAH"M HAL"L ÇEL"K ($anlıurfa) — Zaman gösterecek zaman.
GÜNE$ MÜFTÜO%LU (Devamla) — Yani, halkımızın yüzde 64’ü bu Hükü-

metten fevkalade memnundur ve çok ba"arılı olaca%ına inanmaktadır. (DYP ve SHP 
sıralarından alkı!lar)

KEMALETT"N GÖKTA$ (Trabzon) — Kamuoyu ara"tırması Çankaya’da ya-
pıldı.

GÜNE$ MÜFTÜO%LU (Devamla) — De%erli arkada"larım, haliyle, bu, se-
vindirici bir olaydır. !ktidarlar, hükümetler her zaman halkın deste%ine muhtaçtır. 
Bir ülkede halkın do%rudan do%ruya ve sürekli ilgisi ve katkısı olmadan hiçbir so-
run sürekli ve kalıcı bir çözüme ba%lanamaz; sekiz yıldır da bu durumu ya"adık ve 
görüyoruz. Onun içindir ki, halk deste%ini arıyoruz, halk deste%ine ihtiyacımız var. 
Halk deste%ine sahip olan Hükümetimize güvenimiz tamdır. Uzun süreli olması ve 
ülkemizin içinde bulundu%u tüm sorunları çözümleyebilmesi için, Do%ru Yol Partisi 
Grubu olarak, sonuna kadar destekleyece%imizi ifade etmek isterim. (DYP sıraların-
dan alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, 20 Ekim 1991 tarihi, yeni ve güzel bir ba"langıçtır; yeni 
bir Türkiye için, sorunlarından arınmı" bir Türkiye için yeni ve güzel bir ba"lan-
gıçtır. Yeni Hükümetimiz, Türkiye’nin kar"ı kar"ıya bulundu%u sorunlar yuma%ını, 
inanıyorum ki, teker teker çözecektir.

!"te Hükümetim ve i"te arkasında Do%ru Yol Partisi Grubu ve i"te Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu ve bizleri televizyonları ba"ında seyreden ve bu Hükü-
mete destekçi olan de%erli halkımız. Bu anlamlı, onurlu ve inançlı güzel üçlü destek-
le, tüm sorunlar zaman içinde çözüme kavu"turulacaktır. Hükümetimize inanıyor. 
Hükümetimize güveniyoruz.

Sayın milletvekilleri, bakınız, biraz önce sorunlar yuma%ı dedim. Nedir bu so-
runlar derseniz, Türkiye’nin bugün anar"i ve terör sorunu vardır. Türkiye’m, Bir-
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le"mi" Milletler ölçütlerine göre, insan hakları ve demokrasi de%erlendirilmesinde 
66’ncı sıraya dü"mü"tür. O nedenle, insan hakları sorunları vardır, o nedenle, de-
mokrasi sorunu vardır. 24 OECD ülkesi içinde en pahalı ve en fakir, i"sizi en çok bir 
ülke durumundadır. Enflasyon sorunu vardır; i"sizlik sorunu vardır; millî gelir da-
%ılımı sorunu vardır; dı" borç sorunu vardır, iç borç sorunu vardır. 40 ilimiz dı"a göç 
vermektedir; göç sorunu vardır. E%itim sorunu vardır; sa%lık sorunu vardır. Bizim 
ortak amacımız bu sorunları çözmek ve Türkiye’yi refaha kavu"turmaktır.

Sayın milletvekilleri, biraz önce, ülkemizin demokratikle"me sorunu vardır, 
dedim. 20 Ekim 1991 tarihi, demokratikle"me sürecinin ba"langıcı olmu"tur. Yeni 
Hükümetimiz ve Yeni Parlamentomuz bu sorunu halledecek güç ve kapasitededir.

Hükümet Programında da belirtildi%i gibi, Türkiye’nin, yeni, ça%da" ve demok-
ratik bir anayasaya gereksinimi vardır. Temel hak ve özgürlükler, ki"i hak ve özgür-
leri ile sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler zaman içerisinde büyük geli"meler 
göstermi", uluslararası belgelere konu olmu"tur. Bu hak ve özgürlükleri bir di%erine 
tercih etmek veya daha önemli saymak da olası de%ildir. Demokrasi, insan hakları 
ve özgürlüklerde, evrensel dü"ünce ve evrensel tatbikat hâkimdir. Sosyal güvenlik 
hakkı Batı’da ne ise, bizde de aynı olmalıdır. Dernek kurma hakkı Batı’da ne ise, 
bizde de öyle olmalıdır.

Demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerde ya"anan bu geli"me, Do%u Avrupa’da 
blokların yıkılması, demokrasi ve özgürlük hareketleri, iki Almanya’nın birle"mesi, 
Sovyetler Birli%indeki rejimin hürriyetlere dayalı demokratik sisteme kesin ba%lılı-
%ı, ekonomik özgürlük ve sosyal adalet yoluyla refahı ve tüm ülkeler için e"it güven-
lik ortamını yaratmı"tır.

Bu olumlu ve tarihî geli"meler, ekonomide de evrenselle"meyi, küreselle"meyi 
dünya gündemine getirmi"tir. Artık, serbest piyasa ekonomisi, özelle"tirme, ser-
best faiz, serbest kur gibi kurallar küreselle"mi"tir.

Gerek sosyal ve gerekse ekonomik alanlarda gerçekle"en bu geli"melerden 
Türkiye’yi soyutlamak mümkün de%ildir. Evrenselle"en bu kurum ve kuralların 
Türk sosyal ve ekonomik yapısına gecikmeden monte edilmesi gereklidir. Program-
da da belirtildi%i gibi, Hükümetimizin bu konudaki ısrarlı ve kararlı tutumu övgüye 
de%erdir.

De%erli milletvekilleri, bakınız, 4 Aralık 1948 tarihli insan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa !nsan Hakları Sözle"mesi, 1 A%ustos 
1975 tarihli Helsinki Nihaî Senedi ve 21 Kasım 1990 tarihli Paris $artı, Paris Ya-
sası... Bu uluslararası belgelerde, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlü%ü 
peki"tirilmi"tir ve bugün Avrupa’da, yeni bir Avrupa, sadece bir Avrupa Yasası fikri 
olu"maktadır. Bizim çıkı" noktalarımız da, adeta ça%da" demokrasinin kilometre 
ta"ları olan bu belgeler olmalıdır.

Evet, yeni, ça%da" ve demokratik anayasa, Hükümetimizin ve 19’uncu Dönem 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin en büyük i"levi olacaktır. Bu büyük onura ula"abil-
mek için, tüm siyasî partilerimizi, tüm meslek kurulu"larımızı, tüm üniversiteleri-
mizi, basınımızı, sendikalarımızı ve tüm halkımızı göreve davet ediyoruz. Bu konu-
da toplumsal uzla"ma sa%lanmalıdır. Bu konuda herkes görev almalıdır. Bu konuda 
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herkes üzerine dü"en görevi yapmalıdır ve bu konuda herkes yardımcı olmalıdır. 
Esasen, konu acildir ve ivedidir; çünkü, birçok yasanın demokratikle"mesi, yeni 
Anayasanın gerçekle"mesine ba%lıdır. Bunu sa%layamadı%ımız takdirde, demokra-
tikle"me ve "effaf yönetim maalesef gecikecektir. O nedenledir ki, öncelikle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerimize ça%rı yapıyorum. Bu 
toplumsal uzla"ma ve ça%da" Anayasanın gerçekle"mesinde eme%i geçecek herkese 
Grubum adına "ükranlarımı ve te"ekkürlerimi sunuyorum.

De%erli milletvekilleri, sorun, sadece Anayasa ile de bitmemektedir. Hüküme-
timiz, Türkiye’nin gerçek bir hukuk reformuna olan ihtiyacının bilincindedir. Yargı, 
ba%ımsız bir hale getirilecektir. Hâkimlerimiz, maddî ve hukukî ba%ımsızlı%a ka-
vu"turulacak, kürsü ve kanun güvencesi sa%lanacaktır. Hazırlık soru"turmasında 
mutlaka avukat bulunacaktır. Barolarımız üzerindeki vesayet kaldırılacak, avukat-
larımız meslekî faaliyetlerini özgür bir ortamda yapabileceklerdir. Yeni düzende, 
yeni Hükümetimiz ve yeni Parlamentomuz 12 Eylülden kalan tüm yasaları süratle 
yürürlükten kaldıracaktır. Bu konuda da, haliyle, tüm siyasî partilerimiz arasında 
uzla"ma beklemekteyiz. Hükümetimizin ideali budur. Bir taraftan halk deste%i, di-
%er taraftan Meclis içi dayanı"ma ve uzla"ma... Geliniz, hep birlikte bu hukuk refor-
munu gerçekle"tirelim de%erli milletvekili arkada"larım.

!"te Siyasî Partiler Yasası, i"te Seçim Yasaları... Polis Görev ve Yetki Yasası, Ceza 
Yasası, Ceza Usul Yasası, Sıkıyönetim ve Ola%anüstü Hal Yasaları, Toplantı ve Gös-
teri Yürüyü"leri Yasası, Dernekler Yasası, Terörle Mücadele Yasası, 1402 sayılı Yasa, 
sansür ve sürgünle ilgili düzenlemeler, yeniden ça%da" ve demokratik bir yakla"ım-
la ele alınmalı ve hepsi de demokratikle"tirilmelidir diyoruz.

De%erli milletvekilleri, sekiz yıldır, kanun hükmünde kararname çıkarma yet-
kisi, maalesef kötüye kullanılmı"tır. Yasama Organı âdeta bir kenara itilmi", yetki-
sini yürütme organına devretmi"tir. !nanıyoruz ki, Hükümetimiz, kuvvetler ayrılı-
%ı prensibiyle ba%da"mayan uygulamaya son verecektir. Meclisin yeni !çtüzü%ünde 
de, kanun hükmünde kararnamelerin 90 gün içinde yasala"ması esası getirilecektir. 
Kanun hükmünde kararnameler sekiz yıldır, zamanında yasama Meclisine getiri-
lip yasala"maları temin edilmedi%i için, hukuk sistemimiz âdeta altüst olmu"tur. 
Bakınız, 3268, 3347 ve 3497 sayılı Yetki Yasalarına dayanılarak, 117 adet kanun 
hükmünde kararname çıkarılmı"tı. Bunlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesince 
iptal edilmi", 13 tanesi de kanunla"mı"tır. $u anda 103 adet kanun hükmünde ka-
rarname yürürlüktedir; ancak, bu kanun hükmünde kararnamelerin dayandıkları 
üç yetki yasası da Anayasa Mahkemesince 1990 yılının "ubat ayında iptal edilmi"-
tir. Bu, o kadar enteresan ki, o tarihten bu yana, bu kanun hükmünde kararnameler 
halen yürürlüktedir, uygulanmaktadır.

Ortada, derhal düzeltilmesi gereken bir durum vardır. Bu nedenle, özel bir 
gündem tespit edilerek, bu 103 adet kanun hükmünde kararnamenin akıbeti tayin 
ve tespit edilmelidir. Genel Kurula gelmeden önce sevindirici bir haberi Devlet Ba-
kanımız Sayın Akın Gönen’den aldım; bu konuda mevzuatın tamamen taranaca%ını 
ve kanun hükmünde kararnamelerin, grupla yapılacak mü"terek çalı"ma ile bir an 
önce Meclis Genel Kuruluna getirilece%ini belirttiler ve gerçekten memnun olduk.
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De%erli arkada"larım; bakınız, bu, Kanun hükmündeki kararnamelerin ikinci 
cildi. Bu cildin içinde, 151’den 313’e kadar 162 tane kanun hükmünde kararname 
vardır. Demin bahsetti%im üç yetki kanununa dayanılarak çıkarılan 103 tane kanun 
hükmünde kararname. Bunlardan bir tanesini sizlere arz ediyorum.

292 No.’lu Kanun Hükmündeki Kararname. Dayandı%ı kanun, bahsetti%im, ip-
tal edilen 3268 sayılı Yetki Kanunu. Düzenleme, 2547 sayılı Yüksekö%retim Kanu-
nunun Bazı Hükümlerinin De%i"tirilmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararname.

Bu kararnameyi açtım, okudum, tetkik ettim. Hayli de uzun. Yüksekö%retim 
kurumlarında birtakım kurullar olu"turuluyor; seçim "ekillerini de söylemi" ve ha-
len bu kanun hükmündeki kararname uygulanıyor. Bu kanun hükmündeki karar-
nameye göre, birtakım ki"iler, birtakım haklar elde ediyorlar, idarî sıfatlar kazanı-
yorlar; ama, dayandı%ı yetki kanunu iptal edilmi" durumda.

Onun için, diyoruz ki, “bir an evvel bu kanun hükmündeki kararnameler mev-
zuatımızdan temizlenmelidir” ve ben diliyorum ki, biraz sonra, benden sonra çıka-
cak sayın ANAP sözcüsü gelsin, bu sekiz yıllık ihmallerinin, bu sekiz yıllık vurdum-
duymazlıklarının hesabını burada versin, bize izah etsin, bizi tatmin etsin. (DYP 
sıralarından alkı!lar)

De%erli milletvekilleri, bugün, yine sevindirici bir olay olmu"tur. !ki dönem-
dir Meclis !çtüzü%ü hakkında çalı"malar yapılmakta; ancak, bir türlü yeni !çtüzük 
gerçekle"tirilememekteydi. Bugün sabah, Sayın Cindoruk ba"kanlı%ında, Meclisin 
yeni !çtüzü%ü çalı"malarına bir komisyonda ba"lanmı"tır. Hükümetim ve Do%ru 
Yol Partisi Grubu, muhalefete denetim imkânı veren, muhalefete haklar sa%layan 
yeni bir içtüzük pe"indedir. Biz, geçen dönemde oldu%u gibi, 730 tane cevaplan-
mayan sözlü soruyu gündemde bırakmayaca%ız, Meclis ara"tırmalarını gündemde 
bırakmayaca%ız, gensoruları gündemde bırakmayaca%ız ve muhalefete, isteyecek-
leri "ekilde bizi denetleme imkânlarını getirece%iz. Do%ru Yol Partisi Grubu bunun 
pe"indedir ve bunu gerçekle"tirecektir. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

De%erli milletvekilleri, çalı"anlar yıllardır büyük sıkıntılar içindedir. Bir taraf-
tan yasal kısıtlamalar, di%er yandan çalı"ma ko"ulları ve yetersiz ücret, sendikala-
rın etkinliklerini yitirmesi bu kesimi huzursuz etmi" ve ümitsizli%e sürüklemi"tir. 
Çalı"anlar, yeni Hükümetimizle birlikte özgür bir ortama, yeterli ve adil bir ücrete 
kavu"acaklardır. Hükümetimiz, tüm çalı"ma hayatını, Uluslararası Çalı"ma Örgü-
tünün anayasa, sözle"me ve tavsiye kararları do%rultusunda düzenleyecektir.

De%erli milletvekilleri, nedir bu sözle"meler derseniz... Bakınız, Uluslararası 
Çalı"ma örgütünün fevkalade önem arz eden sözle"melerini sunmak istiyorum: 
Birincisi, 10 Mayıs 1944 tarihli (Philadelphia) Filadelfiya Sözle"mesi. !kincisi, 87 
sayılı Sendika özgürlü%ü ve Sendika Hakkının Tanınması Sözle"mesi; 9 Temmuz 
1948 tarihli.

87 sayılı Sözle"me, sendika kurma hakkını, hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm 
çalı"anlara ve i"verenlere tanımı"tır. Sözle"meye göre, örgütlenme hakkının ki"i 
yönünden kapsamı, i"çi, memur, hizmetli, sözle"meli personel, ö%retmen, sa%lık 
personeli gibi ba%ımlı çalı"anlar bakımından sınırlandırılmamı"tır. Bu sözle"meyi, 
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halen Meclisimiz onaylamamı"tır. Bu sözle"meyi, bu dönem, mutlak surette Meclis 
huzuruna getirece%iz ve onaylanmasını sa%layaca%ız.

Bir ba"ka sözle"me, 98 sayılı Toplu pazarlık Hakkı Sözle"mesidir. Bu 98 sayılı 
Sözle"me de, tüm çalı"anlara toplu pazarlık yapma hakkını getirmektedir. Ancak, 
burada bir gerçe%i saptamamız lazım. Bu sözle"me, Demokrat Parti zamanında 
(1951 yılında) 5834 sayılı Kanunla onaylanmı"tır; ancak, itiraf etmek gerekir ki, 
bu maalesef, bugüne kadar hiçbir dönem uygulanmamı"tır. Do%ru Yol Partisi Gru-
bu bu sözle"menin de tatbiki için gayret sarf edecektir. Zaten, Hükümetimizin bu 
yolda - programında olsun, ortak protokol metninde olsun - ILO standartlarının 
uygulanaca%ına dair vaatleri vardır.

Bir di%er sözle"me, 151 sayılı Çalı"ma !li"kileri Sözle"mesidir ki, kamu hizmet-
lilerini ilgilendiren sözle"medir, yani memurların sendika kurma hakkıyla ilgilidir. 
Bu sözle"menin de Meclis gündemine girerek bir an önce onaylanmasını - haliyle 
- istiyoruz.

Avrupa Sosyal $artı da Meclisimizden 16.6.1989 tarihinde geçti; ancak, Avru-
pa Sosyal $artında 7 tane önemli madde var ve hükümetlere bunlardan 5 tanesini 
kabul etme zorunlulu%u getiriliyor. Bunlardan esas can alıcı maddeler, sendika kur-
ma hakkı ve toplu i" sözle"mesi yapabilme hakkıyla ilgili olan 5. ve 6’ncı maddeler-
dir. ANAP Hükümeti, bu onaylama yapılırken, bu 5 ve 6’ncı maddeleri kapsam dı"ı 
bıraktı ve Uluslararası Çalı"ma örgütünün her yıl haziran ayında yapılan toplantıla-
rında da kara listeye alınmakla tehdit edildiler.

Sayın milletvekilleri, demin arz etti%im sözle"melere hayatiyet kazandırdı%ı-
mızda, memurlarımızın, sa%lık personelimizin, banka çalı"anlarının, ö%retmenleri-
mizin ve tüm çalı"anların büyük sorunları ortadan kalkacaktır. Böylece, E%itim-!" 
Sendikasının 28 Mayıs 1990’da ba"layan mücadelesi de mutlu sona kavu"acaktır. 
Ö%retmenlerimiz, bence, bu yıl, en mutlu Ö%retmenler Gününü kutlamı"lardır; 
çünkü, gerek Sayın Ba"bakanımız, gerekse Millî E%itim Bakanımız, 24.11.1991 
günü, sendikala"abileceklerine dair müjdeyi ve garantiyi ö%retmenlerimize ver-
mi"lerdir. Bizleri buralara kadar ta"ıyanlar ö%retmenlerimizdir ve onlar her "eye 
layıktır.

Sayın milletvekilleri, Çalı"anların Tasarrufa Te"vik Edilmesi ve Bu Tasarrufla-
rın De%erlendirilmesine Dair 3417 sayılı Kanun da toplumda bir sorun olmu"tur. 
Kanun, tasarrufu zorunlu hale getirmekte ve ki"inin iradesini yok farz etmektedir. 
Di%er taraftan ise, yasa eksik düzenlenmi"tir. 1988 yılından bu yana zorunlu tasar-
ruf kesintisi yapılan çalı"anlar, i"ten atıldıklarında, bu tasarruflarını ve nemalarını 
alamamaktadırlar; çünkü, yasa, ödemeyi, emeklilik ve ölüm haliyle belirli tasarruf 
yıllarını ba%lamı"tır. Üç yıldır ülkemizde yo%un i"ten çıkarma olayları ya"anmı"tır 
ve bu ki"ilerin tasarrufları da iade edilmemi"tir, !"ten çıkarılanların 3-4 milyon lira 
civarında tasarrufu devlette kalmı"tır. Hükümetimiz bu konuya da bir açıklık geti-
recek ve bir çözüm üretecektir.

Biraz önce de%indi%im i"ten çıkarmalar büyük bir sorun haline gelmi"tir. Bu-
nun için, !" Yasasında yapılacak düzenlemeyle, i"ten çıkarmaların yargı denetimi-
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ne tabi olması sa%lanmalıdır. Hükümetimiz, Avrupa ülkelerinde de uygulanmakta 
olan bu sistemi bir an önce gerçekle"tirecektir.

De%erli arkada"larım, i"sizlik, sosyal devlette en büyük adaletsizliktir. Son yıl-
larda üretken sektörlere yapılan yatırımların dü"üklü%ü, i"sizlik sorununun daha 
da artmasına yol açmı"tır. Hükümetimiz, i"sizlik sorununa, özel istihdam projeleri 
yardımıyla çözüm arayacak ve bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Sayın Erbakan ne 
kadar itiraz etseler de, yakın zamanda bu özel istihdam projelerinin ne oldu%unu 
göreceklerdir.

Bu arada, i"sizlik sigortası da kademeli olarak uygulamaya konulacaktır.
Bakınız de%erli arkada"larım, seçim öncesinde Do%ru Yol Partisinin Genel 

Ba"kanı Sayın Süleyman Demirel, Türk-!" salonunda, Do%ru Yol Partisinin çalı"-
ma hayatıyla ilgili altın üçgenini, sendikacı arkada"larımıza anlattı. Bu altın üçgeni, 
biz, seçim döneminde de seçmenlerimize anlattık. Bölgem itibariyle söylüyorum, 
Çaycuma’daki, Ere%limdeki, Zongulda%ımdaki gençlerime, bu altın üçgen içindeki 
“herkese i" imkânı, çalı"anlara sendika kurma hakkı, toplupazarlık hakkı, !LO stan-
dartlarında çalı"ma hayatı ve i"sizlik sigortası”nı anlattık; gençlerimize i" vaadinde 
bulunduk. Biz bunları vaadettik, geliyoruz ve gençlerimize verdi%imiz bu vaatleri 
de mutlak surette yerine getirece%iz. Yerine getirece%iz; çünkü, Hükümetime güve-
niyorum, Sayın Ba"bakanım Süleyman Demirel’e güveniyorum. (DYP sıralarından 
alkı!lar)

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Anahtarlar nerede anahtarlar?
GÜNE$ MÜFTÜO%LU (Devamla) — De%erli milletvekilleri, Hükümetimizin 

en büyük hedeflerinden biri de, üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik tanı-
maktır. YÖK sistemi kaldırılarak, yüksekö%retim kurumlarının, kendi içlerinden 
seçtikleri organlar eliyle yönetilmesi sa%lanacaktır. Böylece, Hükümetimiz, özgür, 
özerk, malî olanakları en iyi a"amaya getirilmi" üniversiteyi Türkiye’ye kazandıra-
caktır. Esas hedef de, e%itimin seviyesini artırmaktır.

De%erli arkada"larım, size bir Meclis ara"tırmasından bahsetmek istiyorum. 
18’inci Dönemde, Türkiye’de tıp e%itiminin yeterli olmadı%ı hakkında bir Meclis 
ara"tırması Önergesi verilmi"ti. Sanıyorum, Sayın Profesör Türkân Akyol tarafın-
dan verilmi"ti bu Meclis ara"tırması önergesi.

MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Ali Uyar’ındı; önergede yazıyor.
GÜNE$ MÜFTÜO%LU (Devamla) — Evet, Ali Uyar arkada"ımızındı. Bu 

ara"tırma komisyonunun ba"kanı da, Sayın Mustafa Kalemli idi.
Tıp e%itimi konusunda, yönetim boyutunda, ö%renci boyutunda ve ö%retim 

üyesi boyutunda, çok geni" bir ara"tırma yapıldı. Bu, ara"tırmanın birinci kitabı. 
Bunun gibi, iki kitap daha var. Gerçekten, çok ba"arılı bir ara"tırmaydı. Eme%i ge-
çen tüm arkada"larıma "ükranlarımı arz ediyorum.

Bu ara"tırma sonucunda, tıp e%itiminin, ülkemizde, maalesef dü"ük seviyede 
oldu%u gerçe%i ortaya çıkmı"; mekân yönünden olsun, araç gereç bakımından olsun 
ve ö%retim elemanı açısından olsun, üniversitelerimizin yeterli düzeyde olmadı%ı 
saptanmı"tır.
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Gerçekleri inkâr edemeyiz. E%itim sorunumuz fevkalade büyüktür; ancak, Hü-
kümetimiz, bu sorunu da, el ele vererek, çözecektir; inanıyoruz, güveniyoruz.

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, radyo ve televizyon yayınlarının üzerin-
den devlet tekelinin kalkmasını, bir an önce gerçekle"tirecektir. Radyo ve televiz-
yon alanında, bütün yayınlar için, tarafsızlık kuralı getirilecektir. Özel televizyon 
ve radyo istasyonlarının kurulmasına imkân sa%layan yasal düzenlemeler, kısa za-
manda, Anayasa de%i"ikli%ine paralel olarak, Hükümetimizce gerçekle"tirilecektir 
ve bundan böyle, kimsenin korsan televizyonu olmayacaktır.

De%erli milletvekilleri, Hükümetimiz, ülkenin sa%lık sorunlarının boyutu ve 
özelliklerinin bilinci içindedir. Vatanda"ın sa%lı%ının korunması, sa%lık sorunları-
nın azaltılması ve tüm bireylerin sa%lık hizmetlerinden yararlanabilmeleri temel 
esasında birle"mekteyiz. “Paran yoksa öl” uygulamasına son verilecektir. Herkese 
tedavi olma imkânını sa%layan “Ye"il kart” uygulamasının gerçekle"tirilmesinde 
Hükümetimizin destekçisiyiz ve yanındayız. Bundan böyle kimse hastanelerde re-
hin tutulmayacak, bono imzalamak zorunda kalmayacaktır. (DYP ve SHP sıraların-
dan alkı!lar)

De%erli milletvekilleri; Hükümetimizin, ula"tırma ve haberle"me hizmetleri-
nin yaygınla"tırılması giri"imlerinin destekçisiyiz. Limanlarımızın yeni bir yapıya 
kavu"turulması ve bu cümleden olarak, !stanbul, !zmir ve Filyos’ta (yeni adıyla Hi-
sarönü) yeni limanlar in"asının takipçisiyiz ve Hükümetimizin destekçisiyiz.

Di%er taraftan, havayolu ta"ımacılı%ının bütün ülke sathında yaygınla"tırılma-
sı amacıyla !stanbul’un Anadolu yakası gibi önemli merkezlere yeni havaalanları 
yapımı yanında, $anlıurfa Havaalanının geli"tirilmesi ve Bursa, Edirne, Çanakka-
le, Samsun, Mardin, Nev"ehir, Silifke, Alanya, Sinop ve Zonguldak havaalanlarının 
yapımının gerçekle"ece%ine inanıyor, bu konuda da Hükümetimizi destekliyoruz.

Sayın milletvekilleri, bugün, yurt dı"ında üç milyona yakın vatanda"ımız bu-
lunmaktadır. Bu i"çi ailesi vatanda"larımızın entegrasyon ve reentegrasyon sorun-
ları, Hükümetimizce titizlikle ele alınacaktır. E%itim, istihdam, yatırım ve uyum 
alanlarındaki mevcut sorunların çözümü için bu ülkelerle koordinasyon sa%lana-
caktır. !kinci ve üçüncü ku"ak i"çi çocuklarının sorunları daha a%ırlıklı olarak ele 
alınacak, gerek aile içindeki, gerekse toplumsal çevre ile olan ili"kilerindeki çatı"ma 
potansiyeli, e%itim ve meslek edinme ihtiyacı ve dil ve kültür yabancıla"ması gibi 
sorunları, Hükümetimizce öncelikle çözümlenecektir.

Özellikle Almanya’da son günlerde ya"anan yabancı dü"manlı%ına kar"ı düzen-
lenen Yabancılarla Dayanı"ma Gününü destekliyoruz. “Ya"amda beraber, sporda 
rakip” sloganıyla Hamburg’da bir dostluk maçı yapan Galatasaray Futbol Kulübüne 
ve St. Pauli Kulübüne, grubum adına "ükranlarımızı ve te"ekkürlerimizi sunuyo-
ruz. Hükümetimiz, dostluk ve karde"lik adına düzenlenen her tür giri"imlerin ta-
kipçisi ve yaratıcısı olacaktır.

De%erli milletvekilleri; küçük esnaf ye sanatkârlarımızı sosyal güvenli%e kavu"-
turan Ba%-Kur Kanununun uygulamada aksayan yönlerinin düzeltilmesi isabetli 
olacaktır. Esnaf ve sanatkârlarımızın kredi imkânlarının artırılması da gereklidir. 
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Hükümetimizin, esnaf ve sanatkârın yanında bulunması ve bu kesime her türlü 
deste%i vermesi, en büyük dile%imizdir.

Emekli hukukunun yeniden gözden geçirilerek, çalı"anlarla, onların emeklileri 
arasındaki farkın açılmasının önlenmesi de, yerinde bir uygulama olacaktır. Süper 
emeklilerin u%radıkları ma%duriyetten kurtarılması gerekmektedir.

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında çevre sa%lı%ı ve korunmasına ge-
ni" yer verilmesini memnuniyetle kar"ılıyoruz. Toplumun her kesiminin çevre ko-
nusundaki e%itimine ve bilinçlendirilmesine a%ırlık verilmesi ve çevre konularının 
ilkokul müfredat programlarına alınması, fevkalade olumlu ve sevindirici yakla"ım-
lardır.

Yıllardır tartı"ma konusu olan Gökova Termik Santralının yapımı sorunu da 
dün sona ermi"tir. Evet, i"te, Hükümetimizin, Sayın Demirel’in ilk icraatlarından 
biri: Gökova kurtuldu. Geçen 18’inci Dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu 
konunun çok büyük tartı"maları olmu" ve özellikle Sayın Kemal Anadol, bu konu-
da çok büyük gayretlerde bulunmu"tu. Gerçekten, Sayın Demirel’in açıklamalarıyla 
Gökova Termik Santralının yapımından vazgeçildi%i gerçe%i ortaya çıkmı"tır. (DYP 
ve SHP sıralarından alkı!lar)

De%erli milletvekilleri, Hükümetimizin, askerlik süresinin kısaltılmasına, 
asgarî ücretten vergi alınmamasına, küçük çiftçinin faiz borçlarının bir defaya 
mahsus olmak üzere affedilmesine, halkımıza ye"il kart verilmek suretiyle sa%lık 
hizmeti götürülmesine, küçük esnaf, sanatkâr ve üreticilerin vergi yükünün hafif-
letilmesin, i"sizlik sigortasının uygulanmasına, ev kadınlarının sigorta kapsamı-
na alınmasına, kadınlarımızın 20, erkeklerimizin 25 hizmet yılını tamamlamaları 
halinde emekli olmalarına, yolsuzlukların üzerine gidilmesine, devlette verimlilik 
ve etkenlik, kamu görevlilerine adil ve onurlu bir ya"am düzeyi sa%layacak kamu 
personel reformu yapılmasına, adil yargıyı, geciktirilmeyen adaleti sa%layacak bir 
adalet reformu çerçevesinde adil ve hızlı yargı ile hâkim güvencesi sa%lanmasına 
dair vaadlerinin kefiliyiz, takipçiyiz, destekçisiyiz.

Do%ru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partiden olu"an koalisyon Hükü-
meti, gerçekten a%ır bir görev üstlenmi"tir. Bizler, Hükümetimizin en büyük des-
tekçisiyiz. Hükümetimizin, ülkemizin bu a%ır sorunlarını en kısa sürede yenece%i-
ne inanıyoruz.

Hükümetimiz tarafından eksiksiz olarak uygulanaca%ına yürekten inandı%ı-
mız Hükümet programının milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bir görev ve atılım hükümeti oldu%una inandı%ımız koalisyon Hükümetimize 
Do%ru Yol Partisi Grubunun güvenoyu verece%ini iletir, Grubum ve "ahsım adına, 
siz de%erli üyelere saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Müftüo%lu.
Sayın Ali O%uz ve Sayın Mustafa Yılmaz "ahısları adına söz istemi"lerdir; Genel 

Kurulun bilgilerine sunuyorum.
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mesut Yılmaz’ın. Buyurun 

efendim. (ANAP sıralarından ayakta alkı!lar)
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ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Ba"kan, Yüce 
Meclisin de%erli üyeleri; 20 Ekimde seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19’uncu 
Dönem milletvekillerini en içten duygularımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkı!lar)

Türkiye Cumhuriyetinin 49’uncu Hükümeti olarak göreve ba"layan, Sayın Sü-
leyman Demirel Ba"kanlı%ındaki koalisyon Hükümetine ba"arılar diliyorum. Koa-
lisyon Hükümetinin programı üzerindeki görü"lerimi, bize tanınan bir saatlik süre 
içerisinde ifade etmeye çalı"aca%ım.

Bundan tam 148 gün önce (3 Temmuz tarihinde) bu kürsüden benim Ba"kan-
lı%ımdaki Hükümetin programı üzerinde görü"lerini açıklayan bugünkü Ba"bakan 
Sayın Süleyman Demirel, o zaman, sözlerine, muhalefet parti gruplarına ayrılan 
bu bir saatlik sürenin demokrasi açısından bir eksiklik oldu%unu dile getirerek ba"-
lamı"tı. $imdi, aradan be" ay geçti; kendisi ba"bakan oldu, iki partili bir koalisyon 
hükümeti kuruldu. Yeni iktidar, hükümet olarak ve parti grupları olarak üç saatlik 
konu"ma hakkına sahiptir, bize tanınan süre ise yine bir saatten ibarettir. Herhal-
de, iktidar de%i"ikli%inin getirdi%i ilk demokratikle"me hareketi de bu "ekilde ger-
çekle"mi" olmaktadır. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Biraz önce Do%ru Yol Partisi sözcüsünün burada, muhalefetin denetim 
imkânlarının geni"letilmesi yolunda yeni !çtüzük düzenlemelerine gidilece%i konu-
sundaki beyanını memnunlukla kar"ıladık; ama, demek istiyorum ki, e%er muhale-
fetin denetim hakkına saygılıysanız, e%er hakikaten bunu geni"letmek istiyorsanız, 
e%er hakikaten denetimden fayda umuyorsanız, evvela, meseleye süreden ba"layın. 
Koskoca Hükümet programı üzerinde, Sayın Ba"bakanın iki saatten a"kın bir süre-
de okudu%u bir Hükümet programı üzerinde, etraflı bir görü"meyi bir saatte yapa-
bilmek mümkün de%ildir.

Sayın Demirel, aynı oturumda, yani 3 Temmuz günü, bizim partimizle ilgili 
bir kehanette bulunmu"tu, “Gayet açıklıkla söylüyorum; dürüst bir seçimde barajı 
geçemeyeceksiniz” buyurmu"tu. Daha sonrasında, seçim öncesinde çe"itli vesile-
lerle kendi partisinin hedefini de ortaya koydu ve yüzde 45 oy ile tek ba"ına ikti-
dara geleceklerini ilan etti. Herhalde, Türkiye’de hiç kimse 20 Ekim seçimlerinin 
bugüne kadar bu ülkede yapılan en e"it, en demokratik seçimlerden biri oldu%unu 
inkâr edemez. (ANAP sıralarından alkı!lar) Sayın Demirel’in kehanetlerinin hiçbi-
risi do%ru çıkmamı"tır. Barajı bile çok gördü%ü Anavatan Partisi, toplam oyların 
yüzde 24’ünü almı"tır. (ANAP sıralarından alkı!lar) Yaptı%ı uçsuz bucaksız vaatlere 
ra%men, Do%ru Yol Partisinin ula"tı%ı oy oranı ödünç oylar da dahil, bunun sadece 
3 puan üstündedir, (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Oyların yüzde 27’si 
ile milletvekillerinin yüzde 40’ını elde etmi" olmasını, sadece be%enmedi%i, yıllar 
yılı ele"tirdi%i seçim sistemine borçludur. E%er yıllardır bize kar"ı, Anavatan Parti-
sine kar"ı kullanılan mantık bugün hâlâ geçerliyse, milletin yüzde 73’ü Do%ru Yol 
Partisine inanmamı", her türlü vaade ra%men, ödünç bile oy vermemi"tir. (ANAP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Sayın Demirel, bugün, maalesef hiç ihtimal bile 
vermedi%i, hiç arzulamadı%ı, geçmi"teki uygulamasından sürekli yakındı%ı, kendi 
tabiriyle damdan dü"meye benzetti%i bir koalisyon hükümetine ba"kanlık yapmak 
zorundadır. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)
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Sayın milletvekilleri, bunları niye söylüyorum? Aslında, bizim ne seçim siste-
minden "ikâyetimiz var ne de bu koalisyonun olu"umuna ihtiyacımız var; ama, son 
günlerde Do%ru Yol Partisinde, hem de resmî sıfatı olan, genel ba"kan yardımcısı 
vesaire olan bazı arkada"larımızın basına yansıyan beyanları var: Anavatan Parti-
sinden milletvekillerini transfer edeceklermi"... !"adamlarını devreye sokmu"lar, 
e%er bunlar olursa, Anavatan da%ılacakmı". Huzurunuzda ifade ediyorum; milleti-
min huzurunda ifade ediyorum: Benim grubumda bir tane bile satılık milletvekili 
yoktur. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar) E%er varsa, onun gitmesi-
nin de Anavatan’a verece%i bir zarar yoktur. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!-
lar) Onun için, Türk siyasî hayatının, artık unutmak istedi%imiz, maziye gömmek 
istedi%imiz bu eski hastalıklarını tekrar nüksettirme, tekrar depre"tirme gayretle-
rinden lütfen vazgeçin.

Biliyorum, bu i"lerde mahir politikacılar var, onların yarattı%ı kamuoyları var; 
ama, lütfen sekiz yıldan beri hep sahip çıktı%ınız, hep üzerine titrer göründü%ü-
nüz "u rejime zarar vermemek u%runa bu huyunuzdan vazgeçin, bu arkada"larınıza 
mani olun. (ANAP sıralarından alkı!lar) Çünkü, sevgili milletvekilleri, milletin ver-
medi%i ço%unlu%u birtakım menfaat çevrelerinden medet umarak sa%layamazsınız. 
(DYP sıralarından “A"lama, a"lama!” sesleri)

H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — Sayın Ba"kan, sa%lı%ınız iyi mi?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Seçimlerle ilgili olarak Sayın Genel Ba"ka-

nınızın kehanetleri ne kadar do%ru çıkmı"sa, bu konuda ileri sürülen kehanetler de 
o kadar do%ru çıkacaktır.

Bakınız, aslında, 20 Ekim seçimleriyle ilgili en do%ru tahminde bulunan, Sayın 
Erdal !nönü olmu"tur. Sayın !nönü, 3 Temmuz tarihinde, bu kürsüden, yani benim 
Hükümet Programım üzerinde yapılan görü"meler sırasında partisi adına konu"ur-
ken, partisinin, iktidara yürüyen bir parti oldu%unu ve yapılacak ilk genel seçimde 
SHP’nin iktidara gelece%ini söylemi"ti. (DYP sıralarından “Siz ne demi!tiniz?” sesleri)

BA$KAN — Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü kesmeyelim lütfen.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — De%erli milletvekilleri, müsaade ederseniz 

ben de oraya gelece%im.
BA$KAN — Hatibin sözünü kesmeyelim lütfen…
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Biz size altı sene dayandık, siz bize yedi 

gün dayanamadınız...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslına bakarsanız, rakamlara bakarsanız, 

bu seçimlerin bir tane ma%lubu vardır, o da SHP’dir. 1989 seçimlerine göre, yani 
sizin hep kriter aldı%ınız 1989 seçimlerine göre, bütün partilerin oyları artmı"tır; 
en fazla oyunu artıran Parti, Anavatan Partisidir. (ANAP sıralarından alkı!lar) Ama, 
sadece SHP’nin oyu dü"mü"tür. Hem de nasıl dü"mü"tür; yüzde 28,7 olan oy ora-
nı, yüzde 8 azalarak, yüzde 20,7’ye dü"mü"tür. 6 milyon 400 bin olan oy sayısı 5 
milyona dü"mü"tür; ama, bu açık seçik hezimete ra%men, Sayın !nönü’nün tah-
mini do%ru çıkmı" ve SHP iktidar olmu"tur. Çok muhtemeldir ki, Sayın !nönü, bu 
tahminde bulunurken, Sayın Demirel gibi, bir tek parti iktidarını de%il, partisinin 
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11 bakanlıkla, kendisinin de Ba"bakan Yardımcısı sıfatıyla katılaca%ı bir ortaklık 
iktidarını kastetmi"ti.

Sayın !nönü, aynı konu"masında, Anavatan Partisinin, 26 Martta ortaya çıkan 
millet iradesini dinlemedi%i için, oy oranının yüzde 21’den yüzde 12’ye dü"tü%ünü 
ve bu nedenle, en geç kasım ayında erken seçime gitmesi gerekti%ini savunmu"tu.

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Siz de sözünü dinlediniz.
SIRRI SAKIK (Mu!) — Sonunuz ne oldu?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — … bizden erken seçim talep etmi"ti. Evet, 

biz Sayın !nönü’yü kırmadık, hem de kasım ayını beklemeden seçime gittik. Biz, 
Sayın !nönü’nün talebini yerine getirdik; ama, "imdi bizim de Sayın !nönü’den bir 
talebimiz var; huzurunuzda kendisine arz edece%im: Mademki, genel seçim mahallî 
seçim ayırımı yapmadan, görev sürelerini dikkate almadan, seçilmi"lerin arkasında-
ki seçmen deste%i zaman içinde azalıyorsa, erken seçime gitmek demokrasinin bir 
gere%idir; o halde, iki buçuk yılda, arkalarındaki oy deste%i yüzde 37’den yüzde 19’a 
inen !stanbul’daki ve yüzde 51’den yüzde 24’e inen !zmir’deki Belediye Ba"kanları-
nı istifa ettirsinler (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Gelin, bu illerimizde 
hemen belediye ba"kanlı%ı seçimine gidelim. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Sayın milletvekilleri, lütfen sükûnetle dinleyelim hatibi... Lütfen 
kar"ılıklı, konu"mayalım... Lütfen... Lütfen...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu programda de-
mokratikle"meden bahseden, sizin Hükûmetinizdir. E%er Hükümetinizin bu pren-
sibine saygılıysanız, bana da tahammül etmek zorundasınız. (ANAP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar)

E%er, üçüncü parti durumuna dü"tükleri her iki büyük ilimizde de, bu duruma 
ra%men, mahallî yönetimlerde iktidarda kalmayı içlerine sindirebiliyorlarsa, onla-
rın anladıktan demokrasi, millet iradesine de%il, nalıncı keserine ba%lıdır. (ANAP 
sıralarından, “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Ayrıca, Sayın !nönü’yü, burada, yemin töreni sırasında, bu kürsüyü kirleten 
milletvekilleri hakkında kamuoyuna verdi%i taahhüdü yerine getirmeye ça%ırıyo-
rum. Aksi takdirde... (SHP sıralarından sıralara vurmalar, “Demagoji yapma” sesleri, 
gürültüler; ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, beni susturamazsınız; ben, bu kürsüden konu"aca%ım, 
hem de anadilimle konu"aca%ım. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar)

CO$KUN GÖKALP (Kır!ehir) — O kürsüye layık konu"un.
BA$KAN — Muhterem arkada"lar, lütfen sükûneti muhafaza edelim; kar"ılık-

lı konu"mayalım, lütfen...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, aynı tez, yani, 

SHP’nin, Sayın !nönü’nün savundu%u bu tez...
"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Bunları sizler getirdiniz Türkiye’nin ba"ı-

na.
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BA$KAN — Sayın milletvekili, lütfen...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...!ki buçuk yıldan beri "u koalisyonun 
büyük orta%ı olan Do%ru Yol Partisi tarafından da benimsendi%ine ve hararetle sa-
vunuldu%una göre; e%er, siyasette tutarlılı%ın bir de%eri varsa, e%er, insanlar söyle-
dikleri sözlerle ba%lıysalar, o zaman, "imdi yapmaları gereken, bir anayasa de%i"ikli-
%iyle tüm belediye seçimlerini öne almaktır. Gelin, 1992 Haziranında (önümüzdeki 
yılın haziranında) yeni kurulan beldelerle birlikte bütün Türkiye’de mahallî seçim-
leri yenileyelim. Bizim, 1987’de, 1991’de iki defa gösterdi%imiz özveriyi bir defa da 
siz gösterin... Gerçek demokrasi dedi%iniz, asıl böyle kurulur; hem, sadece gerçek 
demokrasi kurulmakla kalmaz, !stanbul da kurtulur, !zmir de kurtulur... (ANAP sı-
ralarından, “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, "ayet böyle yapmaz da, son günlerde kula%ımıza geldi%i 
gibi, tam tersini yaparsanız; yani, bo" olan belediye ba"kanlı%ı seçimlerini ertele-
mek için, ileriye bırakmak için buraya yasa tasarısı getirirseniz, yani, Parlamentoda-
ki ço%unlu%unuzu seçimden kaçmak için kullanırsanız, $anlıurfa’nın, Amasya’nın, 
Bakırköy’ün, Kâ%ıthane’nin ve daha pek çok yörenin, aylarca, seçilmi" ba"kanlar 
tarafından de%il de, atanmı" ki"iler tarafından yönetilmelerine göz yumarsanız, 
demokrasiye inancınıza hiç kimseyi inandıramazsınız. (ANAP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, yani, "unu söylemek istiyorum:

SELAHATT"N KARADEM"R (Kahramanmara!) — Yüzde 21,80’le 
Çankaya’ya! (ANAP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Sayın milletvekili, lütfen, hatibin sözünü kesmeyin.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yapaca%ınız icraat, "u programda yazı-
lanlardan çok daha önemlidir. E%er, aynı "ekilde “ekonomide devlet sektörünün 
a%ırlı%ını azaltaca%ım” diye yola çıkıp, “Siyasî etkilerden arıtaca%ım” diye yola çı-
kıp, seçim kaybeden bazı milletvekillerinizi, $eker $irketine, TAR!$’e genel müdür 
yaparsanız, Toplu Konuta ba"kan yaparsanız, daha i"in ba"ında inandırıcılı%ınızı 
kaybedersiniz. (DYP ve SHP sıralarından “o sizin i!iniz” sesleri, gürültüler)

AZ"MET KÖYLÜO%LU (Sivas) — Daha yok... Daha yok... 

BA$KAN — Muhterem arkada"lar, hatibin sözünü takip etmek pek mümkün 
olmuyor. Sayın Ba"bakan hepsine cevap verecek efendim.

ERTEK"N DURUTÜRK (Isparta) — O "ekilde konu"amazsın!

BA$KAN — Sayın Durutürk, lütfen efendim...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz... (DYP, SHP ve 
ANAP sıralarından kar!ılıklı laf atmalar ve gürültüler)

CAV"T $AD" PEHL"VANO%LU (Ordu) — Sayın Ba"kan...

BA$KAN — Muhterem arkada"lar, lütfen... Sayın Yılmaz, lütfen...

H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — Sayın Ba"kan, sa%lı%ınız yerinde mi?
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MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Bakın efendim, kâtibiniz müdahale edi-
yor. Meclis Divan Kâtiplerinin müdahale etmesi usulden de%ildir. Lütfen...

BA$KAN — Efendim?
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Kâtiplerinize hâkim olunuz.
BA$KAN — Hayır, bana, söz atanların ismini söylüyor.
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Ama, oradan müdahale ediyorlar.
BA$KAN — Etmedi%ini söylüyor, görmedim ben; dikkat ederim.
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Sizi, dikkat için bir daha uyarıyorum.
BA$KAN — Te"ekkür ederim; dikkat ederim.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz, Parlamentoda 

görev yapmı", devlet tecrübesi kazanmı" de%erli insanlarımızdan, devlet hayatında 
yararlanılmasından yanayız. Bunun için biz bir tercih kullandık; (DYP ve SHP sıra-
larından “Arpalık arpalık” sesleri gürültüler) Kamu !ktisadî Kurulu"larında “danı"ma 
kurulları” tesis ettik, oraya eski milletvekillerimizi getirdik. $imdi, yeni Hükümet, 
danı"ma kurullarını la%vedece%ini ilan etti. Bu bir siyasî tercihtir, saygılıyız; ama, bu 
Hükümetin bir ba"ka siyasî tercihi var; bu tercihi de payla"ıyoruz. Diyor ki, “Kamu 
!ktisadî Te"ebbüslerini siyasî etkilerden arıtalım; oraya siyasetin nüfuz etmesini 
önleyelim.” Hiç olmazsa, bu tercihiyle tutarlı olmak zorundadır. Yani, “Siyasî et-
kilerden arıtaca%ız” dedi%iniz kurulu"ların ba"ına, yönetici olarak - danı"man ola-
rak filan de%il - genel müdür olarak, ba"kan olarak kendi siyasilerinizi getirirseniz 
tutarsızlı%a dü"ersiniz; onu söylüyorum. (ANAP sıralarından alkı!lar, DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler)

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisinin sekiz yıllık icraatını be%enmeyebilir-
siniz, yetersiz bulabilirsiniz, yanlı" bulabilirsiniz... Bakın, biz sizden daha demok-
rati%iz, bütün görü"lerinize saygılıyız; ama, müsaade ederseniz, bir gerçe%i inkâr 
edemezsiniz; bizim tutarlı oldu%umuzu inkâr edemezsiniz. Bakın, bizim hükümet 
programımız, bizim seçim beyannamemiz ve bizim parti programımız, devamlı, 
birbiriyle tutarlı olmu"tur.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Sizin iradeniz yoktu ki...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hatta, sekiz yıl boyunca, bu kürsüye gelen 

sayın muhalefet sözcüleri bu durumu ele"tirmi"lerdir. Bize demi"lerdir ki, “sizin bu 
hükümet programınız, bir önceki hükümet programınızdan hiç farklı de%il” veya 
demi"lerdir ki, “sizin hükümet programınız, seçim beyannamenizin aynı”. Bu tes-
pitler do%rudur; ama, bu, tutarlılı%ın gere%idir. Çünkü, vatanda" size, seçim beyan-
namenize bakarak vekâlet verir. E%er, vekâleti aldıktan sonra, beyannamenizdeki 
vaatlerinizi programınıza koymazsanız, onun yerine, beyannamenizde olmayan 
hususları koyarsanız, hem tutarlılı%ınızı kaybedersiniz hem de vekâleti istismar 
etmi" olursunuz.

$imdi, bu Hükümetin Programına baktı%ımız zaman, tutarlı oldu%unu söyle-
mek mümkün de%ildir. Bazı hususlar vardır ki, seçim beyannamesinde vardır; fakat, 
Hükümet Programında yoktur. Mesela, pe"in verginin kalkması böyledir. Seçim 
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beyannamenizde “esnaf ve sanatkâr pe"in vergiden kurtarılacaktır” diye yazdınız, 
gazetelere “pe"in yergiye son” diye ilanlar verdiniz. !"te burada gazete.

$imdi soruyoruz: Acaba, pe"in vergi de, Bodrum Havaalanı gibi, buraya gelir-
ken mi programdan dü"tü? (ANAP sıralarından alkı!lar) $imdi, pe"in vergiyi uygula-
yacak mısınız, uygulamayacak mısınız?

ERTEK"N DURUTÜRK ("sparta) — Pe"in vergi var mı "imdi Türkiye’de?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — E%er vaadinizi uygulayacaksınız da, buna 

ra%men programınızda bu konuya yer vermediyseniz, bu kadar önemli bir konu-
yu programda ihmal etmek hükümet ciddiyetine sı%ar mı? E%er pe"in vergiyi kal-
dırmaktan vazgeçtiyseniz, bu vaadinizi yerine getirmenize koalisyon orta%ınız mı 
mani oldu? Gelin onu da söyleyin. Çünkü, “her "ey "effaf olacak” diyen sizsiniz.

Gene bazı hususlar var ki, onlar da koalisyon protokolünde yer almı", Hükü-
met Programında yer almamı". Mesela, seçme ya"ının 18’e, seçilme ya"ının 25’e in-
dirilmesi böyledir. Bu konuda nihaî tavrınız ne olacaktır? Yoksa, gençlerden ümidi 
kesti%iniz için mi bu konuyu es geçtiniz? Gelin onu da söyleyin. (ANAP sıralarından 
alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, bir de, seçim meydanlarında söylenip de, ne Koalisyon 
Protokolüne ne de Hükümet Programına girmeyen vaatler var. Mesela, yeni iller 
kurulması. Sayın Demirel de, Sayın !nönü de, birçok ilçeye il olmayı vaat etmi"-
lerdir. Sayın Demirel’in numaralandırdı%ı il sayısı zannediyorum 110’a ula"mı"tır. 
40’a yakın ilçeye “seçimden on gün sonra il olacaksınız” demi"tir. $imdi seçimden 
bu yana kırk, Hükümet kurulalıberi de on gün geçmi"tir; ama, okunan program-
da bundan hiç ses yoktur. Anavatan Partisi olarak, bu konuda hükümete yardımcı 
olmak için, 15 yeni il kurulması hakkında bir kanun teklifini Meclis Ba"kanlı%ına 
sunduk. (ANAP sıralarından alkı!lar) E%er siz de destek verirseniz, bu ilçeler il olur, 
sizin sözünüz de yerine gelir; e%er destek vermezseniz sözleriniz, seçim meydanla-
rında bir ho" seda olur.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Tek ba"ımıza gelseydik öyle olacaktı.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ve nihayet, her iki partinin de seçim be-

yannamelerinde kesin ifadelerle yer alırken programa sulandırılarak giren konular 
var.

BURHAN KARA (Giresun) — Patinaj ba"ladı...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Do%ru Yol Partisinin Seçim Beyanname-

sinin 203’üncü sayfasındaki ifade aynen "öyle: “Asgari ücret vergi dı"ında bırakıla-
caktır.” Yani, lamı cimi yok; Asgari ücret vergi dı"ında bırakılacaktır.

Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Seçim Beyannamesinin 29’uncu sayfasında 
ise, aynı kesinlikle "öyle deniyor: “Asgari ücreti vergi kapsamı dı"ında tutaca%ız…” 
$imdi bakıyoruz Hükümet Programında... 19’uncu sayfada "öyle deniyor; “gelir 
adaletini sa%layıcı biçimde, asgari ücret kademeli olarak vergi dı"ı bırakılacaktır.” 
Yani, iktidara gelene kadar kademesiz olan ameliye, iktidar olunca kademeli hale 
gelmi"tir. (ANAP sıralarından alkı!lar)
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AHMET SAYIN (Burdur) — Sen bunları anlamamı"sın.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ortak vaatlerinizi söylüyorum, ortak va-

atlerinizi...
Aynı "ekilde, tarım ürünlerinden kesilen Stopaj Vergisinin kaldırılaca%ı, Do%ru 

Yol Partisinin Seçim Beyannamesinde ve her iki partinin Koalisyon Protokolünde 
açık seçik yazılmı"ken, programda “çiftçi gelirlerini artırmak üzere Gelir Vergisi ve 
Katma De%er Vergisinde yeni düzenlemelere gidilecektir” gibi, belirsiz, mu%lak bir 
ifade kullanılmı"tır.

Bir de, gazete ilanlarıyla yaptı%ınız vaatler var: Bütün köprülerin, bütün oto-
yolların geçi" ücretlerinde yüzde 50 indirim vaat ettiniz. (ANAP sıralarından alkı!-
lar) Bunu da vakit geçirmeden yerine getirmenizi bekliyoruz.

SELAHATT"N KARADEM"R (Kahramanmara!) — Biz yapıcıyız.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, köprülerde müessif hadiseler fa-

lan oluyormu", bunu da vakit geçirmeden yerine getirmenizi bekliyoruz.
19 Eylül günü Akhisar Meydanında, Türk siyasî hayatında e"ine rastlanmamı" 

bir söz verdiniz: Hükümet tütüne ne fiyat verirse, onun 5 bin lira fazlasını vaat 
ettiniz. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Tütün ba"fiyatı açıklandıktan 
sonra, televizyonda yaptı%ınız konu"mada da bu vaadinizi teyit ettiniz. $imdi, tü-
tün üreticileri adına, 30.100 lira olan tütün fiyatını 35.100 liraya yükseltti%inizi 
açıklamanızı bekliyoruz; hem de biraz sonra bu kürsüden açıklamanızı bekliyoruz. 
(ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Pamuk üreticilerine, pamuk alım fiyatını 4.200 liraya çıkarma vaadinizi yerine 
getirmenizi bekliyoruz.

Manisa Hükümet Meydanında 21 Ekime kadar mahsulünü satmayıp beklet-
melerini tavsiye etti%iniz üzüm üreticilerine de 1.000 liralık ek fiyat vaadinizi tut-
manızı bekliyoruz. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Seçimden bir gün önce tekrar geldi%iniz Rize Meydanında, geçen kampanyada 
sattıkları ya" çay bedeline kilo ba"ına 500 lira ek fiyat taahhüdünde bulundu%unuz 
çay üreticilerine de bu taahhüdünüzü yerine getirmenizi bekliyoruz. (ANAP sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Bakın, SHP diyebilir ki, bizim böyle taahhütlerimiz yok; orta%ımız böyle taah-
hütlerde bulunmu" olabilir, o bunları yerine getirsin... Ama, son söyledi%im için bu 
do%ru de%il.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Biz yolda"ız; yolda bırakmayız...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Ge-

nel Ba"kanı Sayın !nönü’nün imzasıyla, mühürlü olarak, çay taahhütnamesi var ve 
ortak taahhüt. “20 Ekimde bize oy verin, geçen mahsulünüze kilo ba"ına 500 lira 
fazla ek fiyat verece%iz...” SHP’nin taahhüdü... Yani, kaçama%ı yok. (ANAP sıraların-
dan alkı!lar)

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Verece%iz... Vermeyece%imizi nereden bi-
liyorsunuz? Siz sekiz senelik iktidarınızda ne verdiniz?
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Vermenizi istiyorum.
Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında bazı projeler zikredilmi"; ama, 

Hükümet Programında yer alan projelerle seçim beyannamesinde yer alan veya 
gazete ilanlarında yer alan projeler arasında, öyle, farklar falan de%il, uçurumlar 
var. Vaatlerinizdeki 11 yeni otoyol projesi programda 7’ye, 13 yeni demiryolu pro-
jesi 6’ya, 8 yeni büyük liman projesi 3’e, 29 yeni havaalanı projesi, - 6’sı yeni, 6’sı 
tevsi olmak üzere - 12’ye inmi"tir. Bakın, burada yer alan 9 yeni havalimanından, 
!stanbul’a üçüncü köprüden, dördüncü Haliç köprüsünden, !stanbul Bo%aziçi tüp 
geçidinden, !zmit Körfezine asma köprüden, 5 bin kilometrelik boru hattından, 
üçüncü petrokimya kompleksinden, 30 bölge ihtisas hastanesinden, 1.000 devlet 
hastanesinden, 10.000 sa%lık merkezinden, 50.000 sa%lık evinden programda hiç 
ses yoktur. (ANAP sıralarından alkı!lar)

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Gelecek sene...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Hükümet buraya ge-

lebilir ve diyebilir ki, “biz bu vaatlerimizden vazgeçtik; bu kadar oya, bu kadar hiz-
met.” Ya da gelip diyebilir ki, “biz aslında bu vaatlerimizi yerine getirecektik; ama 
koalisyon orta%ımız mani oldu.”

"BRAH"M GÜRDAL (Bursa) — Sen bizi izlemeye devam et...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ya da diyebilir ki, “biz sözümüzün eriyiz, 

ne söz verdiysek hepsini yapaca%ız.” Ne diyecekseniz gelin söyleyin ki, biz de sizi 
ona göre denetleyelim. (ANAP sıralarından alkı!lar)

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Hiç olmazsa, toprak satmayız.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, iki anahtardan falan 

vazgeçtik; zaten hiçbir zaman inanmamı"tık; ama, ye"il kartı programa da koymu"-
lar. Programdaki ifadelerden anla"ılıyor ki, ye"il kart, öyle herkese bedava sa%lık 
hizmeti falan verecek de%il; sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayanlara, a"amalı 
olarak, mecburî sa%lık sigortası getirecek. Yani, prim kar"ılı%ı sa%lık hizmeti getire-
cek, ödeme imkânı olmayanların primini de devlet ödeyecekmi"... (SHP sıralarından 
“Zengine ye!il kart yok” sesleri)

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Sayın Ba"kan, "u insanları susturur mu-
sunuz?

BA$KAN — Mümkün olmuyor bazen, maalesef.
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Müdahale ederseniz olur.
BA$KAN — Müdahale ediyorum görüyorsunuz; kâfi derecede müdahale edi-

yorum.
H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — Sayın Ba"kan, biraz sonra da mümkün olma-

yacak; Sayın Ba"bakan konu"tu%u zaman da mümkün olmayacak... Hatırlatırım...
BA$KAN — Fecri Bey, görüyorsunuz... (Gürültüler) Efendim, buranın bir ada-

bı var, bütün arkada"lar buna riayet etmekle mükellef.
H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — Biraz sonra Ba"bakan konu"tu%u zaman... 



VII. Dem"rel Hükümet" • 6653

BA$KAN — Size "imdiden, biraz sonra yapaca%ınızı beyan ediyorsunuz. Yani, 
maksatlı bu.

H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — Sussunlar da dinlesinler.
BA$KAN — Muhterem arkada"lar, ben bütün arkada"lardan, "u veya bu grup 

de%il, bütün milletvekili arkada"larımdan rica ediyorum, hatipleri sükûnet içerisin-
de dinleyelim. !stirham ediyorum...

Buyurun.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslında, bizim iki aydan beri ba"lattı%ımız 

uygulama ile "u anda hastanelerde rehin olayı filan kalmamı"tır. (DYP ve SHP sırala-
rından gürültüler) Biz, Ödeme gücü olmayan vatanda"larımızın hastane paralarını, 
tedavi paralarını Sosyal Yardımla"ma Dayanı"ma Fonundan finanse ediyoruz.

AD"L AYDIN (Antalya) — Bir daha söyle de duysunlar! 
BA$KAN — Adil Bey, lütfen... Adil Bey, lütfen...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, bu ye"il kart i"ini o 

kadar abarttınız ki, artık, millete ye"il kart vermeye mecbursunuz. Çünkü, emin 
olunuz ki, siz millete ye"il kart vermezseniz millet size kırmızı kart gösterecektir. 
(ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Bu Hükümet Programını hazırlayan de%erli arkada"larım, yürürlükteki mevzu-
atı bile gözden geçirmek zahmetine katlanmamı"lardır. Programda, “antidamping 
Yasası çıkarılaca%ı” yazıyor.

Sayın milletvekilleri, bu yasa iki seneden beri uygulanmaktadır. 1 Temmuz 
1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmı" ve 1 Ekim 1989 tarihinde yürürlü%e gir-
mi"tir. Bu gazeteyi de beraberimde getirdim.

Uygulanmayan bir kanun da de%ildir. 1 Kasıma kadar 53 soru"turma açılmı"tır 
ve 17’si hariç hepsi sonuçlandırılmı"tır. Gözlerinden kaçan bu hususu dikkate al-
maları için bu Resmî Gazeteyi buraya bırakıyorum ve Sayın Ba"bakanın bilgilerine 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Bu Hükümet Programını kaleme alan, hazırlayan arkada"larım, e%er önce otu-
rup kendi aralarında temel konularda anla"salardı, zannederim daha do%ru olur-
du; çünkü, programın Giri" Bölümünde, 5’inci sayfasında, “Türkiye’de yatırım ve 
sanayile"menin hemen hemen durmu" oldu%u” 25’inci sayfasındaki Sanayile"me 
Bölümünde, “Türkiye’nin geçen on yılda sanayide ivme kaybetti%ini” 28’inci say-
fasındaki Tarım Bölümünde, “Ülkemizde sanayi ve hizmetler sektöründe hızlı bir 
geli"me kaydedildi%i” yazılıdır.

Hükümet, bir koalisyon hükümeti bile olsa, programının bu kadar çeli"kili ol-
ması do%al sayılamaz. (ANAP sıralarından alkı!lar)

$imdi, müsaadelerinizle, sizlere Hükümet Programından iki cümle okuyaca-
%ım: “Geçmi"ten çok farklı "artlarla kar"ı kar"ıya olan ve üçüncü sanayi devrimi 
a"amasındaki global geli"meyle yarı"an Türkiye için, ihracat ya da ithal ikamesine 
dayalı büyüme stratejisi çeli"kisi yerine, bu iki stratejinin de zaman boyutu içinde 
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birbirini tamamlar bir yapı içinde, gelece%in dinamik kar"ıla"tırmalı üstünlüklerine 
bugünden yatırım yapacak bir esnek sektör yapıla"ması öngörülmektedir.”

Bir cümle daha okuyaca%ım: “Üçüncü teknoloji devrimi ürünlerinden oto-
masyon, bilgisayar kontrollü tasarım ve üretim, bilgi üretimine yönelik sanayi ve 
hizmetlerin sadece ithalatçısı olmadan, bunları yeni tüketim hevesleri olarak gör-
meden, gelece%in üretim süreçleri olan bilime dayanan ve üstün beceri yo%unlu%u 
isteyen alanlara da geçilmesi bugünden programlanarak te"vik edilecektir.”

Sayın milletvekilleri, içinizde, bu okuduklarımdan bir "ey anlayan var mı? Yani, 
bu satırları kaleme alanlar acaba ne yazdıklarını biliyorlar mı? (ANAP sıralarından 
alkı!lar) Böylesine karma"ık, böylesine mu%lak, çeli"kili ifadelerle neyi anlatmaya 
çalı"ıyorsunuz? Neye çözüm getirmeye çalı"ıyorsunuz? (DYP sıralarından “Anlayı!ı-
na ba"lı” sesleri) E%er sorunlar ve çözümler, sizin kendi kafanızda netle"memi"se, 
programa nasıl yazdınız, nasıl çözüm getireceksiniz?

"BRAH"M GÜRDAL (Bursa) — Bozdu%unuzu düzeltmeye çalı"ıyoruz.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, ben size söyleyeyim sayın milletve-

killeri; bu program - kendi ifadesiyle - altı kere gitmi" yedi kere gelmi" tecrübeli bir 
ba"bakanın programına hiç benzemiyor. (ANAP sıralarından alkı!lar) Bu program, 
daha çok, ekonomi yönetiminde yeni bir akademisyenin tez çalı"masını andırıyor. 
(ANAP sıralarından alkı!lar) Ama, maalesef, ne bu taze doktora vermek mümkün-
dür ne de bu programa güvenoyu vermek mümkündür. (ANAP sıralarından alkı!lar) 
Sayın milletvekilleri...

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin aklın ermiyorsa biz ne yapalım!
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, uzun zamandan beri 

iktidardan uzak olan, iktidar hasreti içinde olan partilerin hazırladı%ı bu programın 
çok geni" bir bölümü, aslında "ikâyetname mahiyetindedir. Bize yönelik "ikâyet ve 
tenkitlerin mantı%ında büyük sakatlıklar vardır. Bir taraftan, teslim alınan her 
"eyin kötü oldu%u ispata çalı"ılmakta, di%er taraftan da her "eyin kısa zamanda 
düzeltilece%i iddia edilmektedir. E%er, her "ey söylendi%i gibi, kısa zamanda düze-
lebilecekse, o zaman, mevcut durum söylendi%i kadar kötü olamaz. E%er durum 
gerçekten çok kötü ve siz bu durumu kısa zamanda düzeltme imkânına ve becerisi-
ne sahipseniz, o takdirde, sizde, kimsede olmayan müthi" ve sihirli bir yetenek var 
demektir. (ANAP sıralarından alkı!lar)

AHMET SAYIN (Burdur) — O bizim ustalı%ımız.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, buradan iktidar ortaklarına "unu 

hatırlatmayı görev sayıyorum: Artık, muhalefet de%ilsiniz; bizi kötülemek u%runa 
ülkeye zarar vermeyin. Unutmayın ki, bugünkü Türkiye...

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirda#) — Çaldıklarınızı geri alaca%ız. (ANAP ve 
DYP sıralarından kar!ılıklı konu!malar, gürültüler)

BA$KAN — Muhtar Bey, lütfen! Lütfen...
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirda#) — Memleketi soydunuz. (Gürültüler)
BA$KAN — Muhterem arkada"lar, lütfen kar"ılıklı konu"mayalım...
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KADR" GÜÇLÜ (Bursa) — Ba" sorumlusu o.
BA$KAN — Kadri Bey, lütfen oturur musunuz?
SELAHATT"N KARADEM"R (Kahramanmara!) — Ne bıraktınız, onu söy-

lüyoruz.
BA$KAN —Efendim, lütfen kar"ılıklı konu"mayalım.
Sayın Yılmaz, buyurun devam edin lütfen.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Hükümete, demokratikle"me konu-

sundaki vaatlerini yerine getirmede asıl engelin muhalefet de%il, iktidar grupları 
oldu%unu hatırlatıyorum. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Burada müzakerenin bir usulü var sayın milletvekilleri, bazılarınız yeni olabi-
lirsiniz; ama, buna uymamanız için mazeret olmaz.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Televizyon görü"meleri verdi%i zaman 
aynı "eyleri siz yapıyordunuz. (Gürültüler)

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Unutmayın ki, bugünkü Türkiye, ne 1978 
yılında teslim etti%iniz enkazdır, ne 1979 yılı sonunda devraldı%ınız yokluklar, kıt-
lıklar ve karaborsa içinde yüzen Türkiye’dir, ne de 1980’de küçücük Lüksemburg’a 1 
milyon dolar için avuç açan Türkiye’dir. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) 
1980’de kom"ularının hayli gerisinde olan bir ülke yerine, bugün aynı kom"ularına 
3 milyar dolara yakın kredi açan bir Türkiye vardır.

CO$KUN GÖKALP (Kır!ehir) — Önce bu%day parasını verseydiniz. (Gürül-
tüler)

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1980’de, yani, Sayın Ba"bakanın zama-
nında ve onun veciz bir "ekilde ifade etti%i gibi, 70 sente muhtaç kalan Türkiye’yi, 
bugün size rekor düzeyde, 12 milyar dolar döviz rezerviyle teslim ediyoruz. (ANAP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar; DYP ve SHP sıralarından gürültüler)

CO$KUN GÖKALP (Kır!ehir) — Bu%day parasını verseydiniz...
"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Türkiye’nin bir "eyi kalmadı; toprak bile 

sattınız.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ben hepsini söylerim; ama, siz dinlemesi-

ni bilmiyorsunuz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler)

Sayın Ba"kan, idare edemeyecekseniz bırakırım kürsüyü...
BA$KAN — Hayır efendim! Siz buyurun devam edin lütfen.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Böyle Riyaset olmaz Sayın Ba"kan!
BA$KAN — Bu her zaman oluyor; biliyorsunuz daha önce de oluyordu Sayın 

Yılmaz. (ANAP sıralarından gürültüler)

Muhterem arkada"lar, sizden tekrar rica ediyorum... Benim; burada...
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — O tarafa söyle! Uykun mu geldi, "ekerin 

mi yükseldi?
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BA$KAN — Lütfen efendim... Bir dakika... Söylüyorum canım... (ANAP sırala-
rından gürültüler)

YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — O tarafa söyle Sayın Ba"kan.
BA$KAN — Efendim, biz böyle konu"maya alı"tık. Salona hitap ediyorum; 

sa%a ve sola bakarım; onu da mı siz tayin edeceksiniz? (ANAP sıralarından gürültü-
ler) Sayın Kibar, lütfen...

Muhterem arkada"lar, lütfen, hatiplerin sözlerini kesmeyelim, söz atmayalım. 
Her Mecliste söz atmalar olur; ama, bunlar "imdiye kadar bir nezaket çerçevesi içe-
risinde kalmı"tır. Sizden rica ediyorum, sükûneti muhafaza edelim, hatibin sözle-
rini sonuna kadar dinleyelim. $imdiye kadar müzakereler gayet güzel ve sükûnet 
içerisinde cereyan etmi"tir. Lütfen, bundan sonra da müzakerenin bu "ekildeki ce-
reyanına yardımcı olalım.

Buyurun.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yeni Hükümete devretti%imiz enflasyon 

oranı, Kasım 1991 ba"ı itibariyle, sizin sürekli iddia etti%iniz gibi, yüzde 70’ler 
düzeyinde filan de%ildir. Türkiye’deki tüm ekonomik planlarda kullanılan toptan 
e"ya fiyatları indeksine göre yüzde 54.6’dır, tüketici fiyatları indeksine göre yüzde 
66.5’tir; ama, daha da önemli bir "ey var; son iki ay içerisinde enflasyon dü"me 
e%ilimine girmi"tir. $imdi, yeni Hükümetten "unu istiyorum: Hangi indeksi tercih 
edece%ini burada ifade etsin.

AD"L AYDIN (Antalya) — Siz hangi indeksi tercih ediyorsanız biz de onu...
BA$KAN — Sayın Aydın, lütfen... Durumu görüyorsunuz... Havayı elektrik-

lendirmeyelim, sükûneti muhafaza edelim lütfen…
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hangi indeksi tercih ediyorsunuz, biz, 

bundan sonra, sizin enflasyon performansınızı da ona göre izleyece%iz.
Hükümet Programında, Türkiye’de sanayile"menin durdu%u yazılıyor. Oysa, 

devletin resmî istatistikleri, programı apaçık yalanlamaktadır. 1980’de 9,8 trilyon 
lira olan imalat sanayii üretimi, 1991 yılında 1987 yılı sabit fiyatlarıyla 2 katın-
dan fazla artarak, 20 trilyon liranın üzerine çıkmı"tır. Sanayiin temel girdisi olan 
elektrik üretiminin de, aynı dönemde, kurulu güç olarak 6.900 megavattan 17.300 
megavata çıktı%ı görülüyor.

BEDRETT"N DALAN ("stanbul) — Kaçı kullanılıyor?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sanayi ürünleri ihracatımızın, 1980 yılın-

daki 1 milyar dolarlık düzeyinden, bu sene 11 milyar dolar düzeyine yükseldi%ini 
görüyoruz. $imdi, bu tabloya ra%men, Türkiye’de sanayile"menin durdu%unu iddia 
etmek, ancak, Anavatan Partisinden devralınan mirası küçümseme gayretiyle izah 
edilebilir.

!"sizli%in bizim dönemimizde arttı%ı iddiası da, bu programın bir ba"ka saptır-
masıdır. Gerçek odur ki - istatistiklerin söyledi%i odur ki - 1980 yılında yüzde 11,6, 
bizim iktidara geldi%imiz 1983 yılında yüzde 12,1 olan i"sizlik oranı, ülkeyi bizim 
size teslim etti%imiz 1991 yılında yüzde 8,2’ye inmi"tir. (ANAP sıralarından alkı!lar)
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Ki"i ba"ına millî gelir, 1983’te 1.280 dolar iken, 1990’da 2.667 dolara yüksel-
mi"tir. Millî gelirin satın alma parkesine göre hesaplanmı" "ekli ise, 1980 yılında 
2.482 dolar iken, 1990’da 6.000 dolara yakla"mı"tır.

"RFAN DEM"RALP (Samsun) — Bu kadar saptırılamaz...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Anavatan Partisi döneminde, ülkede gelir 
da%ılımının daha adaletsiz duruma geldi%i iddialarının hiçbir ilmî dayana%ı yoktur; 
tersine, vatanda"larımızın hayat seviyesinde önemli geli"meler oldu%unu gösteren 
sayısız istatistik vardır; beyaz e"ya istatistikleri, elektrikli ev e"yası istatistikleri, 
otomobil, telefon, televizyon istatistikleri bunlar arasında sayılabilir.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Ahlakî istatistikleri de yaptınız mı?

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri; bu Hükümet, daha 
ba"langıçta i"e bir sene rötarla ba"lamaktadır; bu hususun altını çiziyorum. Seçim 
öncesinde her iki iktidar partisinin de bize kar"ı kullandıkları en öncelikli konu, 
enflasyon konusuydu. Do%ru Yol Partisi enflasyonu 500 günde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti ise iki senede yüzde 10’un altına, yani tek haneli rakamlara indirmeyi 
vaat etmi"lerdir.

KADR" GÜÇLÜ (Bursa) — Siz de 1983’te vaat etmi"tiniz.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Do%ru Yol Partisinin bu hedefe ula"mak 
için öngördü%ü en önemli araç da, kamu sektörü borçlanma gere%inin gayri safi 
millî hâsılaya oranını ilk yılsonunda yarıya indirmekti. Böylece, enflasyonun, birin-
ci yılsonunda yüzde 30’lara, 500 gün sonunda da yüzde 10’un altına dü"ürülmesi 
hedefleniyordu. Oysa, "imdi Hükümet Programında hayretle görüyoruz ki, bu tak-
vim, asgarî bir sene sarkmı"tır. Kamu borçlanma gere%inin gayri safi millî hâsılaya 
oranının yüzde 5’Iere indirilmesi, yani enflasyonun yüzde 30’lara çekilmesi için iki 
yıllık bir süre öngörülmektedir. Enflasyonunun ne zaman yüzde 10’un altına indi-
rilece%i konusunda ise, programda hiç ses yoktur.

NECM" HO$VER (Bolu)— Bekte de gör...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu konuda seçim öncesi çok iddialı ve net 
hedefler ortaya koyan koalisyon ortaklarını, "imdi, bu hedeflerine ba%lı kalmaya 
davet ediyorum. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar, DYP ve SHP sıraların-
dan gürültüler) Vaatlerinizi, millete yaptı%ınız vaatleri unutup, kendi hedeflerinizi 
tahrif ederek ve bu olayı da demokratikle"me makyajı altında örtmeye çalı"arak bir 
yere varamazsınız.

AD"L AYDIN (Antalya) — Anavatan Hükümeti de%il o.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, Türkiye’de vatanda"ın demokrasi-
ye inancını sarsan en önemli "eylerden birisi, politikacıların, iktidarda ve muhale-
fette farklı dilden konu"malarıdır; meydanlarda söyledikleri "eyleri hükümet olun-
ca unutmalarıdır.

Yıllar boyunca, bıkmadan, usanmadan, “memleket iyi idare edilmiyor” dediniz.

AHMET SAYIN (Burdur) — Do%ru... Do%ru...
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, herkes gibi, biz de, bu sözün sahi-
binden, memleketin iyi idare edilmesini bekleyece%iz. (ANAP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar)

KADR" GÜÇLÜ (Bursa) — Senin a%ababan...

BA$KAN — Sayın Güçlü, lütfen...

KADR" GÜÇLÜ (Bursa) — Çok doluyum, bo%azıma kadar doluyum Sayın 
Ba"kan!

BA$KAN — Dolu olabilirsiniz; ama, lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz Sayın 
Güçlü. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından gürültüler)

MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Sayın Ba"kan, siz doktorsunuz, bu arka-
da"ın bir rahatsızlı%ı var galiba... Dikkatinizi çekerim!

BA$KAN — Buyurun Sayın Yılmaz.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz bu ülkeyi bir 
askerî yönetimden devraldık ve bugün bulundu%u noktaya getirdik. Bu noktayı be-
%enirsiniz, be%enmezsiniz; ama, sizin nereye götürece%inizi hep beraber görece%iz.

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz neler yaptınız, onları söyleyin.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizim endi"emiz, meselelerin esası yerine, 
"ekle ve gösteri"e daha fazla önem vermenizdir. Daha güvenoyu olmadan yaptı%ı-
nız icraatlarda bunun izlerini gördük. (DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Biraz sonra Sayın Ba"bakan söz alıp 
kendilerine cevap verecekler.

Buyurun efendim.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Terörist mahkûmların barınması için in"a 
edilmi" olan Eski"ehir özel Tip Cezaevini, herhangi bir ara"tırma, inceleme yapma-
dan, hiçbir resmî bilgiye sahip olmadan...

SIRRI SAKIK (Mu!) — !nsanların vücutlarında i"kence izleri var.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...Sadece bazı iddialara, sadece o iddialara 
dayalı bir kampanyaya prim vererek kapatma kararınızı tasvip etmiyoruz. (ANAP 
sıralarından alkı!lar, SHP sıralarından gürültüler)

SIRRI SAKIK (Mu!) — Zaten, sizden i"kence yapanlardan beklemiyoruz 
bunu.

MEHMET KER"MO%LU (Ankara) — Özür dileyin.

BA$KAN — Lütfen, hatibin sözünü kesmeyiniz.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu durumda, devlet görevlilerinin, görev 
sorumlulu%uyla görevlerini yerine getirmelerinde çok ciddî yaralar açaca%ınızdan 
endi"e ediyoruz. Bu durumun, bölücü e"kıyayı yüreklendirece%inden endi"e ediyo-
ruz. (ANAP sıralarından alkı!lar) Bu endi"elerimizi buradan, milletin kürsüsünden 
dile getirmeyi de kendimiz için görev sayıyoruz.
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Bir süre önce bu Mecliste yapılan bir oylamada, Güneydo%u illerimizde ola%a-
nüstü halin dört ay uzatılması için koalisyon ortaklarından birinin kabul, di%eri-
nin ret oyu kullandı%ı malumunuzdur. Ülkenin en önemli sorunlarından birisinde, 
belki en önemlisinde dahi, böylesine birbirine ters dü"en bu koalisyonun, ülkenin 
di%er dertlerine nasıl deva olaca%ına merakla izleyece%iz.

MEHMET ALP (Kars) — !nsanlıktan uzaksın Ba"kan.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz, burada görü"-
lerini dile getiren di%er muhalefet partisinin Sayın Genel Ba"kanı Erbakan’la bir 
konuda, bu Hükümet Programının niteli%i konusunda mutabık de%iliz. Sayın Er-
bakan, Hükümet Programında, Do%ru Yol Partisi zihniyetinin, Do%ru Yol Partisi 
politikalarının a%ır bastı%ını iddia etti. Bizim iddiamız, Hükümet Programına, dili 
de dahil, SHP zihniyetinin hâkim oldu%udur. (ANAP sıralarından alkı!lar)

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Galiba SHP’ye tahammülün yok.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakınız...

"BRAH"M GÜRDAL (Bursa) — Patladınız orada, patladınız!

BA$KAN — Sayın Gürdal, lütfen, laf atmayalım...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...Türkiye’de, çok reformcu hükümetler 
gelip geçmi"tir, çok büyük reform iddialarıyla gelmi"lerdir, her "eyi derleyip to-
parlayacakları iddialarıyla gelmi"lerdir; her "eyi da%ıtıp gitmi"lerdir. Sanıyorum, 
Türkiye’ye, reformculuk konusunda bu Hükümet kadar iddialı olan bir hükümet 
daha gelmedi. $u Hükümet Programında, tam 30 defa “Reform” kelimesi geçiyor...

AHMET SAYIN (Burdur) — Rahatsız olmayınız... Transformasyonu unuttu-
nuz mu?

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...Ama sayın milletvekilleri, ça%ımızın en 
geçerli, en genel, en evrensel reformu olan serbest piyasa ekonomisinden, bu prog-
ramda, sadece bir defa, o da kerhen, zoraki olarak ve menfî anlamda söz ediliyor. 
Onun için, bu program, aslında devletçi bir programdır. Her "eyi çözece%ini iddia 
eden; ama, kendi içinde bir öncelik sırası olmayan, gönlü zengin; ama, hesabı kitabı 
olmayan, kayna%ı olmayan bir programdır; planlı, hesaplı, ciddî bir icraat progra-
mından ziyade, aceleyle sıralanmı" bir alı"veri" listesi niteli%indedir. (ANAP sırala-
rından alkı!lar)

Programda sayılan projelerin nasıl finanse edilece%i konusu tamamen karanlık 
bırakılmı"tır. Mevcut otoyol programına ilaveten öngördü%ünüz otoyol uzunlu%u 
4 bin kilometreden fazladır. Bugünkü fiyatlarla bunun maliyeti yakla"ık 30 milyar 
dolar, yani 150 trilyon liradır. Kara. kaya ve Atatürk Barajlarında da yaptı%ınız gibi, 
böyle, gösteri"li programlarla uzun vadeli projelere sahip çıkma sevdasından vazge-
çin. Niyetiniz, eskiden oldu%u gibi, temel atıp, islimin arkadan gelmesini beklemek-
se, bundan büyük israf, memlekete bunun kadar kötülük olmaz.

Bu programın en zayıf noktası, kaynak dengesini kuramamı" olmasıdır. Prog-
ramın nasıl finanse edilece%i belli de%ildir. Borçlanmayı dü"ürece%inizi söylüyorsu-
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nuz; iç ve dı" borçlarda azalmaya gidece%inizi iddia ediyorsunuz. Bu durumda, iki 
tane kayna%ınız kalır; birisi vergi gelirleridir, di%eri K!T gelirleridir.

AHMET SAYIN (Burdur) — Devleti de soydurmayaca%ız...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Gazeteleri ilan vermi"siniz, seçim beyan-
namenize koymu"sunuz; diyorsunuz ki, “zammı devlet politikası olmaktan çıka-
raca%ız, K!T ürünlerine zam yapmayaca%ız.” $imdi, K!T ürünlerine zam yapmaya-
caksınız... K!T gelirlerinin bir kayna%ı budur, ikinci kayna%ı özelle"tirmedir; yani 
K!T’leri satarsınız; halka satarsınız, yerli sermayeye satarsınız, yabancı sermayeye 
satarsınız; ama, "u programda, SHP’nin a%ırlı%ıyla, özelle"tirme rafa kaldırılmı"tır. 
Bu programda, özelle"tirmeden vazgeçece%iniz anla"ılıyor.

BA$KAN — Sayın Yılmaz, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. (ANAP sıraların-
dan gürültüler)

Efendim, ben saati takip ediyorum. Hangi konu"macıyı ikaz etsem grubu itiraz 
ediyor; ama, ben burada saate bakıyorum.

YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — Ara vermeler ne oldu?

BA$KAN — Efendim, 16.50’de konu"maya ba"ladılar; saat 17.50’dir. (ANAP 
sıralarından gürültüler)

16.50’de konu"maya ba"ladı... Lütfen... Biraz önce itiraz ediyordunuz... Haklı 
"eylerde itiraz ediniz lütfen...

H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — !nkıtaları dikkate al!

BA$KAN — Buyurun... 3 dakika da geçti Sayın Yılmaz.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri; bu durumda, geriye 
tek kaynak olarak vergi gelirleri kalıyor. Seçim beyannamenizde, Do%ru Yol Partisi-
nin seçim beyannamesinde, yeni vergi getirilmeyece%i vaadi vardır; ayrıca, mevcut 
vergilerde de indirim yapılaca%ı vaadi vardır. Kurumlar Vergisinde indirim yapma-
yı müjdelediniz... Asgarî ücretten vergi almayacaksınız... Sadece bu ikisinin, bizim 
hesapladı%ımız, vergilerde do%uraca%ı kayıp 10 trilyon liradır. Buna ilaveten, kamu 
borçlarında hedefledi%iniz azalmanın tutarı da 25 trilyon liradır. Ayrıca, bütün 
bunları yaparken; çiftçi borçlarını affedeceksiniz, erken emeklili%i, i"sizlik sigorta-
sını getireceksiniz, ye"il kartla sa%lık sigortasına benzer bir sistem getireceksiniz 
ve...

HASAN NAMAL (Antalya) — Kıskandın mı?

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...bütün bunların üstüne de, yeni otoyol-
ların, yeni demiryollarının - sadece bu ikisinin - maliyeti 200 trilyon lirayı a"an dev 
yatırımların gerçekle"tirilmesini üstlendiniz.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Biraz toprak satarız canım, ne olacak (!)

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi diyorsunuz ki, “esnaf ve sanatkârlara, 
çiftçilere, ücretlilere yeni vergi mükellefiyeti getirmeyece%iz; bunların vergilerini 
daha da a"a%ıya çekecek yeni düzenlemeler yapaca%ız”. Bu saydı%ınız kesimlerin 
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dı"ında kalan vergi mükelleflerinin gelirlerini vergilemek de%il, bütün gelirlerine el 
koysanız, dahi, bu programı uygulayamazsınız. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Bütün vatanda"larımız adına, Hükümetten, kimlere, ne zaman, ne kadar vergi 
getireceklerini açıklamalarını istiyorum.

AD"L AYDIN (Antalya) — $u yolsuzlukları halledelim, ondan sonra.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Seçim beyannamenizle ba%da"mayan 

kentsel rantların vergilendirilmesi kavramına açıklık getirilmesini istiyorum.
AD"L AYDIN (Antalya) — Yaptı%ın borçları açıkla.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, programda, “!zlene-

cek kur politikası, dı" borç faiz yükünü artırmamaya dönük olacaktır” denilmekte-
dir. Bunun anlamı "udur: Kuru dü"ük tutacaksınız, Türk parası de%er kazanacak, 
ithalatı ucuzlatıp, ihracatı cezalandıracaksınız. Zaten, programda, ihracatı artıra-
cak, kayda de%er hiçbir tedbir getirmemi"siniz. E%er bu politikayı gerçekten uygu-
layacak olursanız, turizm gelirleri de, yabancı sermaye giri"leri de dü"ecektir ve bin 
bir emekle olu"an döviz rezervlerini yiyip bitireceksiniz. (ANAP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar)

Bir husus daha var: Besici ve küçük çiftçi borçlarını affedece%inizi programda 
da vaat ettiniz. Bu vaadinizi yerine getirmenizi bekliyoruz; ama, lütfen, borcunu 
zamanında ödemi" olanların da bu ödemelerini geri iade edin. (ANAP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar)

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Faizleriyle birlikte.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aksi takdirde, mükellefiyetlerine sadık 

olan vatanda"larımız aleyhine çok büyük haksızlık yapmı" olursunuz.
Hükümet Programında K!T’lerin ekonomideki a%ırlı%ının artaca%ı yönünde 

çok tehlikeli i"aretler vardır. Bu, SHP zihniyetidir, bu, SHP’nin öteden beri savun-
du%u görü"tür; bizim için çok tehlikeli bir görü"tür.

“Sanayi atılım sürecinin ba"latılmasında K!T’lere önemli görevler dü"ece%i” 
yazılmı"tır. Bu programa göre, özelle"tirme daha ba"tan rafa kaldırılmı"tır. Bu 
durumda, kamu finansman açı%ını dü"ürme hedefinin de hiçbir inandırıcılı%ı kal-
mamı"tır. K!T’lerin ekonomideki a%ırlı%ını artırarak piyasa ekonomisinin nasıl et-
kinle"tirilece%ini anlayabilmek mümkün de%ildir. Bu yakla"ım, dünyadaki bütün 
geli"melerle taban tabana zıttır.

$imdi, uzla"ılan, SHP’nin özerkle"tirme formülüdür. K!T’lerin mevcut bürok-
ratik yapısına, "imdi bir de “vakıf” adı altında yeni bir yönetim kademesi, yeni bir 
bürokrasi kadrosu ekleyeceksiniz. Memleketin kıt kaynaklarını, kötü bir i"letmeci, 
kötü bir yatırımcı, kötü bir üretici olan K!T’lere harcayıp israf edeceksiniz; hem de 
özel sektörün aleyhine haksız rekabet yaratacaksınız.

BA$KAN — Sayın Yılmaz, lütfen bitiriniz.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Dünkü komünist ülkelerin bile dört elle 

sarıldı%ı, Türkiye’nin dünya ekonomisi içindeki a%ırlı%ını geçti%imiz sekiz yıl içeri-
sinde üç katına çıkarmasında en önemli unsur olan serbest piyasa ekonomisini e%er 
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gerçekten i"letmek, gerçekten geli"tirmek istiyorsanız, böyle, atılım stratejisi gibi, 
özerkle"tirme gibi, kırsal sanayi gibi ütopik modellerden vazgeçmeniz lazım. Bütün 
bunların yerine, bu ütopik modellerin yerine, bu SHP kokan modellerin yerine, ge-
lin, insanımızın te"ebbüs gücüne inanın, insanımızın önünü açın, onun önündeki 
engelleri kaldırın.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Kı"kırtma Sayın Ba"kan, kı"kırtma, akıllı 
ol...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Müte"ebbisin altyapı ihtiyacını kar"ılayın, 
bürokrasi hastalı%ıyla sava"ın...

AZ"MET KÖYLÜO%LU (Sivas) — O zihniyete 5 milyon vatanda" oy vermi"... 
Biraz saygılı olun lütfen...

BA$KAN — Lütfen… Lütfen... Hatibe itiraz etmeyin...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Müte"ebbisin üzerindeki vergi yükünü 
azaltın.

Sayın milletvekilleri, K!T’ler konusundaki bizim sekiz yıllık tecrübemizden çı-
kardı%ımız en önemli sonuç "udur: K!T’lerin rehabilitasyonu diye bir "ey mümkün 
de%ildir; onun için, imkânsızı zorlamayın.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — O sizin dü"ünceniz.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hayır, benim dü"üncem de%il; bu, dünya-
daki uygulamalarla da do%rulanan bir dü"üncedir.

Bakın, Sayın Ba"kanın müsamahasına sı%ınarak, sizlere bu konuda, sanıyo-
rum bu Hükümetin de örnek aldı%ı !talya’daki uygulamadan söz etmek isterim: 
!talya’da...

BA$KAN — Sayın Yılmaz, ba"ka bir vesileyle bahsetseniz... Sürenizi çok a"tı-
nız, 10 dakika geçtiniz. (ANAP sıralarından gürültüler)

Muhterem arkada"lar, bütün grup konu"malarının birer saat süre ile kısıtlı ol-
du%unu, daha konu"mamızın ba"langıcında söyledim. ,

H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — Sayın Ba"kan, demokrasiye tahammülünüz 
olsun sözünü kesmeyin.

BA$KAN — Sayın Hatibi ikaz etmek benim görevim...

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Sen görevini yapmıyorsun ama, Sayın 
Ba"kan...

BA$KAN — O sizin görü"ünüz...

Sayın Yılmaz, lütfen bitiriniz.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — !talya’nın en ünlü ekonomi yazarı olan 
Guiseppi Turani, !talya’da, devletin ekonomik ya"amdan çekilmedi%ini söyledikten 
sonra, bunun nedenlerini "una ba%lıyor: “Özel sektörün ayakta kalması mümkün 
olmayan i"letmelerini devralmak, emekli politikacı ve yüksek bürokratlara bir ek-
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mek kapısı sa%lamak, partilerin, yanda"larını yerle"tirebilece%i yeterli sayıda post 
bulundurmak için.”

!talyanlar, kamu sektörü sorununa uzun süredir çözüm arıyorlar. Yani, bu Hü-
kümetin örnek aldı%ı !talyan modeli, aslında !talya’nın "u anda kurtulmak istedi%i 
bir model.

Arayı"lar sırasında, !talyan kamu sektörü bir tür özerkle"tirme de ya"amı"; 
ama, özelle"tirmeye hiç yana"mamı". Çünkü, - aynı yazar söylüyor - “ne elindeki 
çürükleri devlete soku"turmaya alı"mı" özel sektör ne de siyasî partiler, daha kesin 
çözümler üretmeye yana"madılar” diyor.

Özerkle"meyle kamu sektörünü olu"turan toplam 35 bin fabrika, i"letme vesa-
ire, üç devlet holdingi bünyesinde toplanmı". Önümüzdeki günlerde aynı "eylerin 
Türkiye’de ya"andı%ını göreceksiniz; bunları onun için okuyorum.

Bunlar, IRI, EN! ve EFIM; ama, gene Turani’nin yaptı%ı bir de%erlendirmeye 
göre, kamu sektörünün ülke ekonomisine yükü böylelikle daha da artmı" ve var 
olan verimsiz sistemin üstüne, bir de, olu"turulan holdinglerin dev aparatı gelmi". 
Holdingler, daha çok bürokratikle"me, daha çok partizan amaçlar için kullanılabile-
cek post, daha fazla masraftan ba"ka hiçbir "ey getirmemi", özerkle"tirme sonucu 
devletle ili"kiler biraz gev"emi", iktisadî kamu kurulu"ları biraz dı"a açılmı"lar ve 
özellikle Mafiaya açılmı"lar.

BA$KAN — Sayın Yılmaz, sizi sık sık ikaz etmekten teeddüp ediyorum; ama, 
bu benim görevim, karara riayet de sizin takdiriniz... !stirham ediyorum, kesiniz. 
(ANAP sıralarından “Ba"lıyor” sesleri)

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Ba"kan, Sayın Erbakan’a tanıdı%ınız 
müsamahayı rica ediyorum...

BA$KAN — Efendim, Sayın Erbakan’a 10 dakika müsaade ettim, zatı aliniz 15 
dakika daha fazla konu"uyorsunuz...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Müdahaleleri de hesaba katmanızı rica 
ediyorum...

BA$KAN — Lütfen... Hiçbir maksat yok.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 5 dakika rica ediyorum, bu sürede bitire-

ce%im.
BA$KAN — Buyurun... Lütfen...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Do%ru Yol Partisinin 

Seçim Beyannamesinde, “Millî, manevî, ahlakî, insanî de%erlerimiz ve millî kültü-
rümüz, millî e%itimin öncelikli kapsamının manevî ve be"erî zeminini olu"turur” 
ifadesine yer verilmi"tir. Programda, ne millî vardır, ne manevî vardır, en ahlakî 
vardır, ne insanî vardır. (ANAP sıralarından alkı!lar) Programda sadece, ça%da", laik, 
etkin ve yaygın bir e%itim sisteminden bahsedilmektedir. Programda söylenenle-
re katılıyoruz; ama, söylenmeyenleri seçim beyannamesinde söylenip de SHP’nin 
a%ırlık koyması sebebiyle programa giremeyenlerin eksikli%ini duydu%umuzu da 
ifade etmek zorundayız.
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"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — SHP’den gocunmayın lütfen; zaten sekiz 
yıldır kullanılmadı bunlar.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, e%er hakikaten programdaki gibi 
bir millî e%itim politikası uygulanacaksa, o zaman, Millî E%itim Bakanlı%ının da 
SHP’ye bırakılması lazımdı. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Ayrıca, yurt dı"ındaki vatanda"larımızın sorunlarına önem verildi%i iddia edili-
yor. Do%ru Yol Partisi Grubu Sözcüsü de bunu burada dile getirdi; ama, "u anda, bu 
Hükümette yurt dı"ında ya"ayan vatanda"larımızın sorunlarının koordinasyonuy-
la görevli bakanın kim oldu%u bile daha belli de%ildir, unutulmu"tur.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul)— Sayın Ba"kan, çok uzadı konu"ma.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Kıbrıs’la ilgili koordinasyon görevi, önceki 

ak"am apar topar yeti"tirilmi"tir; ama, yurt dı"ıyla ilgili koordinasyon görevinin 
sahibi belli de%ildir. Bu nasıl bir önemdir, belli de%ildir!

Sayın milletvekilleri, e%er, Sayın Ba"kanım, burada, o çok ünlü demokratikle"-
menin ilk örne%ini verseydi ve bana biraz daha müsamahalı davransaydı; e%er siz 
bana...

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — O kadar çok "eye alı"mı"sınız ki, hep al-
maya alı"mı"sınız.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — E%er, sizler muhalefetteyken bizden ta-
lep etti%iniz toleransı bana gösterebilseydiniz, ben burada sizlere, hepimizin gurur 
duyması gereken GAP Projesinden ve dı" politikadan bahsedecektim. Programdaki, 
bu konulara ili"kin görü"lerimizi dile getirecektim. Müdahalelerinizle bizi yıldıra-
ca%ınıza hiç bel ba%lamayın; çünkü, bu hususları, önümüzdeki günlerde arkada"-
larım, basın toplantılarıyla kamuoyuna yine açıklayacaklardır. (ANAP sıralarından 
alkı!lar) Bizden burada esirgedi%iniz o imkânı, biz orada bulaca%ız.

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz sözlerimi ba%lıyorum. Türkiye’yi 
yönetmek güç bir i"tir (DYP ve SHP sıralarından “do"ru” sesleri, gürültüler) Çünkü, 
Türkiye’nin sorunları vardır; üstelik, Türkiye’nin sorunları büyüktür; ama, halkı-
mızın beklentileri sorunlarımızdan daha büyüktür. Türkiye’nin sahip oldu%u kay-
naklarla ülkenin sorunlarını kısa sürede çözebilmek, bu beklentileri kar"ılayabil-
mek mümkün de%ildir. Onun için, burada hangi hükümet oturacak olursa olsun, i"i 
kolay de%ildir. Onun için, bu Hükümetin i"i de zordur. (DYP sıralarından “Zorla!tır-
dınız” sesleri)

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin i"i ba"ka hükümetlerden daha zordur. Bu 
Hükümetin i"ini zorla"tıran biz de%iliz. Bu Hükümetin i"ini zorla"tıran, kendi içeri-
sinde uyumsuz bir koalisyon hükümeti olması da de%ildir. Bu Hükümetin i"ini zor-
la"tıran, "u programında yapmı" oldu%u vaatlerdir. (ANAP sıralarından alkı!lar) Bu 
Hükümetin i"ini zorla"tıran, bu programda yaptı%ı vaatlerin kayna%ını unutmu" 
olmasıdır. Bu program her kesime çok "eyler vaat etmekte; fakat, kaynak sorununa 
çözüm getirmemektedir. Onun için, en ba"ta bu husus Hükümetin sırtına büyük 
yük olacaktır. Bize dü"en, her zaman oldu%u gibi, milletimize do%ruları söylemek-
tir. Temel tercihleri belli olmayan, kendi içerisinde tutarsızlıklarla malul olan ve 
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milletimize yeni bir hayal kırıklı%ı ya"atmasından endi"e etti%imiz bu Hükümete 
güvenoyu vermeyece%iz. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Endi"emizin 
gerçekle"memesi en samimi dile%imizdir.

Allah milletimizin yardımcısı olsun.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!-

lar)
BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Yılmaz.
Riyasetimizin demokratikle"meye kar"ı, hiçbir tutumu yoktur. Demokrasi, ka-

naatimce ve her yerde oldu%u gibi, kanunlara ve alınan kararlara biraz da riayet 
etmek demektir. (DYP ve SHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Ben burada, Da-
nı"ma Kurulundan...

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Bari kürsüye çıkıp, iktidar adına konu"-
saydın.

BA$KAN — Lütfen... Lütfen... Ben, burada Danı"ma Kurulumuzun aldı%ı ka-
rarı, Yüce Meclisten geçen kararı tatbikle mükellefim. Onun için, hatipleri ikaz be-
nim görevimdir. Her hatibe be"-on dakika müsamaha etmek de bizim görevimiz 
arasındadır; ama, Sayın Yılmaz biraz fazla konu"tu.

Efendim, gruplar adına konu"malar sona ermi"tir. $imdi, "ahsı adına ilk söz 
Sayın Genç’te. Buyurun Sayın Genç. (SHP sıralarından alkı!lar)

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; konu"mama 
ba"larken, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. (SHP sıralarından alkı!lar)

Bizleri bu yüce çatı altına tekrar seçerek gönderen asil Tunceli halkına, ben ve 
arkada"ım Sinan Yerlikaya, tekrar te"ekkür ediyoruz, kendilerine minnet borçlu-
yuz. Kendilerini, yıllarca gördükleri baskıdan, i"kenceden kurtarmak için, ben ve 
arkada"ım, her türlü onurluca mücadeleye hazırız. Bu mücadeleyi, yalnız, i"kence-
ye u%rayan Tunceli halkı için yapmayaca%ız, Türkiye’nin her tarafında haksızlı%a, 
i"kenceye u%rayan insanlar için yapaca%ız. Çünkü, biz yıllarca baskı görmü", hak-
sızlıklara u%ramı", hakları gasp edilmi" asil Tunceli halkının temsilcileriyiz. (Gürül-
tüler)

BA$KAN — Sayın Genç, lütfen, program üzerinde konu"alım.
KAMER GENÇ (Devamla) — Sevgili arkada"larım, bakıyorum ANAP’lılar 

kaçtılar... Kaçmayın, kaçmayın... (ANAP sıralarından “Burada, burada” sesleri) Ben 
size burada dört sene çok "ey söyledim, bunları siz dinlemediniz; ama, millet sine-
nize vurdu, sizi muhalefet kürsülerine itti. (ANAP sıralarından, “sizi çok güzel yaptı” 
sesleri)

BA$KAN — Sayın Genç, lütfen...
KAMER GENÇ (Devamla) — De%erli milletvekilleri, yeni bir Hükümet kuru-

luyor; yeni bir koalisyon, yeni bir ruh geliyor. Türkiye’de devrimsel nitelikte düzen-
lemeler var. Bunu içtenlikle kutluyoruz. Bu Hükümete içtenlikle ba"arılar diliyoruz. 
Bu Hükümetin ba"arılı olaca%ına içtenlikle inanıyoruz. Çünkü, bu Koalisyon Hü-
kümetinin iki tane lideri var. Bunlar, özverili, devletini, milletini seven, insanlarını 
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seven, geçmi"te yaptı%ını örtbas etmeye çalı"mayan, hiçbir makam ve mevki pe"in-
de ko"madan, kar"ılıklı özveri içinde, bu Koalisyon Hükümetini devam ettirmek 
için iyi niyetle ba"lamı" insanlardır, i"te, ba"taki insanlar buna niyetli olunca da, bu 
Koalisyon Hükümetinin yürüyece%ine inanıyorum arkada"lar.

Muhalefet partilerinin milletvekilleri burada konu"tular. De%erli arkada"lar, 
muhalefet partilerinin milletvekilleri ve liderleri tarafından yapılan tenkitleri, 
gerçekten bombo" laflar olarak buldum. Ben dilerdim ki, yeni göreve ba"layan bu 
Hükümete, bu insanlar ba"arı dilesinler; ama, bu arkada"larımız, Hükümette yer 
almamanın, koalisyonda yer almamanın hıncını ya"adılar, o hınçlarını burada dile 
getirdiler.

Merak etmeyin, siz bir daha bu iktidar koltuklarına geçmeyeceksiniz; çünkü, 
biz bu devleti öyle bir yönetece%iz ki, artık, bu millet bir daha size oy vermeyecek, 
vermesine de gerek kalmayacak.

De%erli arkada"larım, burada konu"an Sayın Erbakan, hep faiz sisteminin kö-
tülü%ünden, imandan bahsetti, !mam-Hatip liselerinden bahsetti... Soruyorum 
kendisine, acaba kaç tane çocu%unu !mam-Hatip liselerinde okutuyorlar? Çocuk-
larını !mam-Hatip Okullarında mı okutuyorlar? Ama, fakir fukaranın din duygu-
larını istismar ederek, kendilerini makamlara, mevkilere getiriyorlar. Kendileri de 
çocuklarını !mam-Hatip liselerine gönderseler ya. Onlar Avrupa... (RP sıralarından 
gürültüler)

MUKADDER BA$E%MEZ ("stanbul) — Ben !mam-Hatip mezunuyum.
BA$KAN — Sayın Genç... Muhterem arkada"lar, bir dakika...
Sayın Genç, lütfen, program üzerinde konu"unuz: çatmayınız, sata"mayınız.
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ben dini bütün insanlar-

dan adalet duygusunu beklerim.
De%erli milletvekilleri, Türkiye’de bir Diyanet !"leri Ba"kanlı%ı var. 1991 yılı 

101 trilyonluk bütçesinin 1 trilyon 220 milyar lirası Diyanet !"lerine tahsis edil-
mi"tir; ama, Türkiye’de diyanet i"leri Sünnî mezhebine göre yönetilmektedir. Bu 
memlekette e%er, hakikatten insanların inançlarına saygılıysak (RP sıralarından 
“gürültüler) e%er bu insanlar, insanların inançlarına saygılıysa, bu memlekette Alevî 
vatanda"lar da var, bunların da inançları var; Diyanet !"lerinde Alevî vatanda"ların 
inançlarının temel ilkelerini, felsefelerini halka tanıtan temsilcileri de niye olma-
sın? Bu yetmiyormu" gibi, Alevî vatanda"larımızın verdi%i vergilerle maa" alan din 
hocaları ne yapıyorlar; gidip bu kitleleri kötülüyorlar.

Arkada"lar, bizim demokratikle"me programımızın temelinde "u vardır: Biz 
dü"ünceden korkmayız, biz insandan korkmayız; bizim için en yüce de%er insandır; 
insanın dü"üncesi her vesileyle dile gelmelidir, her yerde dile gelmelidir.

ANAP !ktidarı, yıllarca, televizyon ekranlarını halka ve millete kapattı. Burada 
söyledi%imiz bütün dü"ünceler bu dört duvar arasında kaldı ve kimse bu duvarların 
içinden çıkan seslerimizi duymadı; ama, ben istiyorum ki, bu memlekette her çe"it 
fikir, her türlü dü"ünce, televizyon ekranlarında en belirgin, en yetkin ve en yetkili 
ki"iler tarafından kamuoyuna aksettirilmeli ve halk gerçekleri görmelidir. Artık, o 
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zaman Türkiye’de gerçeklerin ne oldu%u ortaya çıkar. (SHP sıralarından “Bravo” ses-
leri, alkı!lar) Yoksa ki, Sayın Mesut Yılmaz’ı biraz önce burada dinledim; demokrasi-
den bahsetti, insan haklarından bahsetti “sizin, bizim buradaki konu"ma hakkımızı 
kesmemeniz gerekir” dedi; ama, gerçekleri dile getirdi%im için, bana, burada, üç 
oturum Genel Kurula girmeme cezasını siz vermediniz mi? (SHP sıralarından “Bra-
vo” sesleri, alkı!lar) Siz, korkak insanlarsınız; siz, dü"üncelerden korkan insanlarsı-
nız. Dünün korkak insanlarının, bugün çıkıp da dün yaptıklarının tersini burada 
söylemeye hakları yoktur.

De%erli milletvekilleri,
BA$KAN — Sayın Genç...
KAMER GENÇ (Devamla) — $imdi ben...
BA$KAN — Bir dakika, Sayın Genç...
Heyecanlı oldu%unuz için, bazı kelimelerin üzerine basa basa konu"uyorsunuz 

ve bunlar, arkada"larımızı kırıcı mahiyette oluyor. !çtüzü%ümüze göre, kırıcı keli-
meler kullanmak yasaktır.

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Ba"kan, “fikirlerden korkan insanlarsı-
nız” dedim. Fikirlerden korkuyorlar.

BA$KAN — Hiç kimseyi itham etmeyiniz ve lütfen, program üzerinde konu-
"unuz.

KAMER GENÇ (Devamla) — Sevgili milletvekilleri, Koalisyon Hükümetimiz 
bir durum devralıyor. Nedir bu durum? ANAP !ktidarı 1983 yılında Türkiye’yi dev-
raldı%ı zaman, Türkiye’nin iç borcu 745 milyar lira idi, bugün ise, Türkiye’nin iç bor-
cu 76 trilyon lira; yani, 100 katıdır. Türkiye’nin iç borcu o zaman 13,5 milyar dolar-
dı, bugün ise 50 milyar dolardır. Soruyorum size, Türkiye’nin borçlanarak sa%ladı%ı 
bu kadar para nereye gitti? Verin hesabını... Verdiniz mi? Vermediniz. Kaç defa sor-
duk buradan; ama, vermediniz. Bugün, demokratikle"meden korkuyorsunuz. Ne-
den? Çünkü, biliyorsunuz ki, geçmi"te yapılan suiistimallerin hesabını soraca%ız. 
O hayalî ihracatçılara kimlerin sahip çıktı%ını, o hayalî ihracatçılara kimlerin ortak 
oldu%unu bu kürsülerden halka anlataca%ız. O zaman bu salonlarda kimin kalaca%ı-
nı görece%iz arkada"lar... Görece%iz... (SHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

De%erli arkada"lar; ekonomisi sıfıra inmi" bir memleket... Bugün, 76 trilyon 
liralık iç borcun - yüzde 76 faiziyle beraber - 1.1.1992’de Türkiye Cumhuriyeti va-
tanda"larına maliyeti 163 trilyon liradır. 1992 bütçesinde, Türkiye Cumhuriyeti 
vatanda"ı, ANAP’ın yaptı%ı hesapsız borçlanma nedeniyle, sadece 163 trilyon lira 
iç borç ve faizini ödemek zorunda kalacaktır. Mesut Bey kaçtı... Nereye gitti bilmi-
yorum. Ke"ke bunu söyleseydi buradan. Nerede bu paralar, nereye harcadılar, ne 
yaptılar, onu söylesin.

Arkada"larımız programda birtakım "eyleri de okumu"lar; ama, anlamamı"lar. 
Diyorlar ki, “Kurumlar Vergisini indireceksiniz...” Kurumlar Vergisini indirmiyo-
ruz; Kurumlar Vergisi eskiden iki sistemliydi ve kurulu"lardan yüzde 25 Kurumlar 
Vergisi alınıyordu. Alınan bu verginin ortaklara da%ıtılması da, Gelir Vergisi Ka-
nununa göre beyan ediliyor ve o Gelir Vergisi mükellefi de, o ortak da bunu beyan 
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ediyordu; ama, sizin zamanınızda bu ortadan kaldırıldı. Biz, "imdi, Gelir Vergisini 
üniter bir sisteme çevirece%imiz için, Kurumlar Vergisinde yüzde 46-47 seviyesinde 
olan nispeti yüzde 25’e çekece%iz ve kurum kazancını da ortaklara da%ıtılmı" kabul 
ederek, onu Gelir Vergisi beyannamesiyle bildirece%iz; dünyadaki sistem de budur. 
Siz bunu anlamadı%ınız için, çıkıp, “Kurumlar Vergisini indiriyorsunuz” diyorsu-
nuz.

Arkada"lar, ziraî kazanç üzerindeki Stopaj Vergisinin kaldırılması do%al bir "ey-
dir; ama, siz ne yaptınız, ziraî faaliyetler üzerindeki stopaj nispetini yüzde 10’lara 
çıkardınız. Niye çıkardınız? Çünkü, buradan, hayalî ihracatçılara vergi iadesinde 
büyük paylar dü"üyordu. Hayalî ihracatçılar, ihraç ettikleri ziraî ürünlere hayalî fa-
tura düzenlemek suretiyle, o yüzde 10’larla trilyonları aldılar. O hayalî ihracatçılar 
meselesini konu"urken, bunları burada anlataca%ız.

De%erli milletvekilleri, ekonomiye fazla girmek istemiyorum; ama, siz nasıl bir 
Türkiye bıraktınız? Demokratikle"meden "ikâyetçi olan Sayın Yılmaz’a bir tavsi-
yede bulunuyorum: Kendileri politikada biraz genç; çok demagoji yapmaya gayret 
ediyor. Politikada demagoji, insanları pek bir yere getirmez. $imdi, Eski"ehir Ceza-
evinin bo"altılmasından "ikâyetçi oluyor. Terörle Mücadele Yasasını getirdiniz. Siz 
burada övünçle diyordunuz ki, “Paris $artına, AG!K Sözle"mesine imza koyduk.” 
O imza koydu%unuz Paris $artının ana maddesi nedir? Bakınız; herhangi bir ayı-
rım gözetilmeksizin, herkesin dü"ünce, vicdan, din ya da inanç hürriyetini, ifade 
hürriyetini, hiç kimsenin keyfî tutuklama, gözaltına alınma, i"kence veya di%er za-
limane, insan onuruyla ba%da"mayan ya da a"a%ılayıcı muamele ve cezaya tabi tu-
tulmayaca%ını taahhüt ettiniz, bunları imzaladınız; ama, dı"arıda tersini yaptınız.

Ben, bir Tunceli Milletvekili olarak sizlere anlataca%ım: Tunceli’de ne yaptınız 
arkada"lar? Siz ne yaptınız? Bugün Tunceli’de 420 tane köy var. 420 köyün 220’sinde 
yol yok. Hiçbir köyünde, asfalt de%il, stabilize yol yok. Hiçbir nahiyesinde asfalt yol 
yok, stabilize yol yok. Be" altı tane ilçesinin; i"te Pertek’in, Hozat’ın, Ovacık’ın yolu 
yok arkada"larım. Ovacık ile Tunceli arasındaki mesafe 60 kilometredir ve bu 60 
kilometreyi iki saatte gidiyorsunuz. Hani ça% atlamı"tınız? Arkada"lar, Tunceli’nin 
hiçbir köyünde telefon santralı yok. (ANAP sıralarından gürültüler)

De%erli arkada"larım, Tunceli’de, önceki hükümet ne yaptı biliyor musunuz; 
bir vali gönderdi, Alevî vatanda"ın köyüne, okul için gönderilen parayla cami yap-
tırdı. $imdi, o caminin kapısında kilit duruyor. Hani inanç hürriyeti vardı? Bu, in-
sanlık mı? Bu, demokratlık mı? Bu, insanların inançlarına saygı mı?

Arkada"lar, Tuncelili ö%retmeni Tunceli’ye tayin etmediler. Bugün, 420 tane 
köyün yüzde 25’inde okul yok. Ben, 26 Ekim tarihinde gezdim. Birçok yerde hâlâ 
okul açılmamı"tı. Ne yapıyorlar; köye ö%retmen vermiyorlar. Ne yapıyorlar; daha 
do%ru dürüst kültürünü almadan mezun olmu" lise mezununu, köylere ö%retmen 
gönderiyorlar; esas ö%retmeni tayin etmiyorlar. Neyi gönderiyorlar; lise mezununu 
ö%retmen olarak gönderiyorlar. Amaç ne? Yıllardır demokrasi u%runa, hak u%runa, 
hukuk u%runa mücadele veren bu dinamik kitleyi cahille"tirmek. Bu da yetmiyor-
mu" gibi, bunlara zorla din e%itimi yaptırmak!
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Bir insan için evvela onur meselesi önemli, onurunun korunması meselesi 
önemli, i"kenceden insanların korunması meselesi önemli; ama, gelin görün ki - biz 
bu kürsülerde kaç defa dile getirdik - ANAP iktidarı ne yapmı"tı; Do%u ve Güney-
do%u Anadolu’da idareyi askerî yönetime bırakmı"tı. Bir uzatmalı onba"ının emri, 
onlar için devletin sözüydü. Türkiye’de, ANAP’lılar üç ayrı hukuk uyguladılar: Bir, 
Türkiye’nin genelinde uygulanan hukuk; bir, güneydo%uda uygulanan SS kararna-
meleri, bir de Tunceli’de uygulanan Tunceli kanunları. Bu Tunceli kanunlarında hak 
yoktur. (ANAP sıralarından “#kaz edin Sayın Ba!kan” sesleri)

BA$KAN — Sayın Genç... Sayın Genç... Lütfen, Sayın Genç…
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam... Evet...
BA$KAN — Sayın Genç, program yalnız Tunceli’yi dikkat nazara almıyor. Siz-

den rica ediyorum, programın tümü üzerinde konu"unuz.
KAMER GENÇ (Devamla) — Hükümet programı üzerinde ki"isel konu"u-

yorum. Ben, bir milletvekili olarak Tunceli’nin her tarafını gezdim. Orayı lokal an-
lamda...

BA$KAN — Efendim, bir dakika... Bir dakika Sayın Genç...
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Ba"kan, çok müdahale ediyorsunuz. Lüt-

fen... Sizin, benim konu"malarıma müdahale hakkınız yok.
BA$KAN — Aman efendim, lütfen... Müdahaleye sebebiyet veriyorsunuz... 

Lütfen... $imdi, Hükümetin...
KAMER GENÇ (Devamla) —- Tamam Sayın Ba"kan, konu"uyorum.
BA$KAN — Efendim, Hükümet Programı üzerinde konu"acaksın; bütçe üze-

rinde konu"muyorsun.
KAMER GENÇ (Devamla) — $imdi bakın, 1982 yılında, Ovacık’ta Ahmet 

Felik isimli bir çocuk, bir yüzba"ı tarafından öldürüldü; hâlâ bunun soru"turması 
yapılmadı. Hozat’ta Müslüm Ya%mur isimli vatanda"tan rehber olarak yararlanmak 
isteyen güvenlik kuvvetleri, bu "ahsı önlerine katıp kendisini da%da vurdular; bu 
olay hâlâ soru"turulmadı. Mazgirt’te Süleyman ölmez isimli bir ö%retmen içeri alın-
dı, ertesi gün ölüsü verildi. Biz bunları bu Meclis kürsüsünden kaç defa dile getir-
dik. Burada, demokrasiden ve insan haklarından söz eden insanlara soruyorum: 
Bunların hangisi için emir verdiler de soru"turma açtırdılar?

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bunların Programla ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Demokrasi bu ise, birisi gelip çoluk çocu%unuzu 

öldürdü%ü zaman acısı size geliyor da, o öldürülen insanların analarının ve babala-
rının acısı yok mu? Bakın, size yine bir olay anlatayım...

BA$KAN — Sayın Genç, münferit hadiselerden bahsediyorsunuz, programı 
bıraktınız.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Ba"kan, süresi doldu zaten.
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Ba"kan, olayları anlatıyorum.
BA$KAN — Efendim, Hükümet Programında hiç böyle bir hadise yoktur.
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KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bakın, 23.11.1991’de...
BA$KAN — Hükümet programında hiç böyle bir hadise yoktur.
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Ba"kan, anlamıyorum, ne diyorsunuz?
BA$KAN — Hükümet programında bu hadiseler yok. Siz burada Tunceli’ye 

hitap ediyorsunuz. Tunceli de vatanın bir kö"esidir... Çok rica ederim, mahallî pro-
paganda yapmayınız.

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Ba"kan, iktidara devreden ANAP’ın bu-
gün memleketi ekonomik ve demokratik olarak getirdi%i noktayı izah ediyorum; 
bu, sizi niye rahatsız ediyor?

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — !zah de%il; izah yok o i"te, karakolu anlatıyorsun 
sen.

KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın "imdi, gazetelerde yazıyor; Hüseyin Tora-
man isimli bir vatanda" kaç gündür kayıp; sizin zamanınızda kaybolmu". Anası da 
diyor ki, “Ben çocu%umu bulamazsam kendimi yakarım.” Evlat sevgisi olan insan-
lar, size hitap ediyorum, lütfen, bu kadının çocu%unu bulun. (ANAP sıralarından, 
“Sizin Hükümetiniz bulsun” sesleri)

Yine, Diyarbakır’da 23.11.1991’de gözetim altına alınan !smail Hakkı Kocaka-
ya bugün Siverek’te ölü bulunuyor.

BA$KAN — Sayın Genç, süreniz doldu.
KAMER GENÇ (Devamla) — Peki, bunları siz yaptınız. Türkiye’de i"kence 

yapan insanlara burada sahip çıkacaksınız... $imdi, Eski"ehir Cezaevinden yapılan 
nakillerden rahatsız olan Sayın Mesut Yılmaz’ın sözlerinden, Türkiye’de i"kence 
yapanların arkasında kimlerin oldu%unu gayet iyi anlıyorum. (SHP sıralarından al-
kı!lar) Demek ki, bunlar buraya gelip insan haklarından bahsettiler, demokrasiden 
bahsettiler; ama, öte taraftan da, emirlerindeki birtakım insanların i"kence yapma-
sını da te"vik ettiler.

De%erli arkada"lar, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlü%ü-
nü savunmak, benim için kutsal bir u%ra"tır ve benim temel ilkem budur; ama, 
ben, memleketin neresinde ve kim tarafından insan haklarına bir tecavüz olursa, 
onun da dü"manıyım, herkes tarafından bunun böyle bilinmesini istiyorum. (SHP 
sıralarından alkı!lar)

Sayın Mesut Yılmaz biraz önce dedi ki “hastanelerde rehin tuttu%umuz kimse 
yok.” Bakın i"te, 3.11.1991’de Abdullah Okutan isimli bir hastaya 10 günlük yat-
ma ücreti olarak hastane yetkililerince imzalattırılan 1.539.500 liralık borç senedi. 
Yani, ha bu insanı rehin tutmu"sunuz, ha bu insana zorla senet imzalatmı"sınız!

De%erli arkada"larım, burada hepimiz milletvekilli%i sıfatını ta"ıdı%ımıza göre, 
olayları, milletvekilli%i sıfatının gerektirdi%i dürüstlükte ve a%ırlıkta dile getirme-
miz lazım.

$imdi, Sayın Mesut Yılmaz diyor ki, “K!T’lerin özelle"tirilmesine bu Hükümet 
niye önem vermiyor?” Arkada"lar, biz programımızda diyoruz ki, “Evvela K!T’leri 
özerkle"tirece%iz; ama, gerekirse özelle"tirece%iz.” Bu, iki partinin tercihi mese-
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lesidir. Elbette ki, iki parti arasında program ayrılıkları var, dü"ünce farklılıkları 
var. Bu, bir koalisyon hükümetidir ve bu koalisyon hükümetinde kar"ılıklı anla"ma 
esastır; ama, siz ne yaptınız, 5 tane çimento fabrikasını getirdiniz, kendi yanda"-
larınızın da hesaplarını yaptı%ı bir Fransız "irketine 105 milyon dolara sattınız. 
Özelle"tirme demek, devletin temel mallarını, temel fabrikalarını getirip de yok 
pahasına satmak mıdır? Özelle"tirme bu mudur? Cumhuriyet kuruldu%undan beri 
Türkiye’de bu insanların vergileriyle kurulan o sosyal amaçlı tesisleri, kendi kafanı-
za göre birtakım hesaplar yaparak, bazı yanda"lara, yabancılara, Amerikan Morgan 
firmasına bedava satmak mıdır? Sizin amacınız bu mudur? Sizin amacınız bu ise, 
bizim bu konuda, sizinle temel bir farklılı%ımız var.

BA$KAN — Sayın Genç, süreniz doldu, lütfen bitiriniz.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Çok geçti efendim.
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Ba"kan, ba"kalarına tanıdı%ınız 10 daki-

ka toleransı bana da tanıyın.
BA$KAN — Hayır, size 10 dakika süre veremem... lütfen...
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Ba"kan, sözümü bitirece%im.
BA$KAN — Koskoca gruba 10 dakika süre veriyoruz..
KAMER GENÇ (Devamla) — De%erli milletvekilleri, ben, geçen dört yıl için-

de, bu kürsüden, memlekette yapılan suiistimalleri dile getirdim; ama, hep 280 
parmak kalktı, bu 280 parmak o suiistimalleri örttü. Bu dönem, onları, tek tek, 
ara"tırma önergeleriyle getirece%iz.

Sayın eski !çi"leri Bakanından soruyorum: Sizin zamanınızda, kaç tane !çi"leri 
müfetti"i, suiistimal yapan valilerle, ANAP’lı belediye ba"kanları hakkında soru"-
turma yetkisi istedi? Niye vermediniz o soru"turma yetkilerini? Ondan sonra çıkıp 
“efendim, siz hangi suiistimalleri ortadan kaldırdınız?” diyorsunuz.

$imdi, Sayın Mesut Yılmaz, “Ankara ve !stanbul belediye seçimlerini yenileyin” 
diyor. Bu belediyeler...

BA$KAN — Sayın Genç... Sayın Genç, lütfen dinleyiniz.
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Ba"kan, sözümü kesmeyin.
BA$KAN — Biz burada, geçmi" Hükümeti suale çekmiyoruz.
KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın, Ankara ve !stanbul Belediyeleri niye ba-

"arısızdır: Siz, belediye ba"kanlı%ı seçimleri öncesinde, gazetelere verdi%iniz rek-
lamlarda, zaten belediyelerin elini kolunu ba%ladınız. Siz, kendi yanda"ınız bele-
diyelere trilyonları aktardınız; ama, muhalefet partisi belediyelerinin musluklarını 
sonuna kadar kıstınız.

Bunları niye kabul etmiyorsunuz da, gelip buradan, milletin kürsüsünden ve 
milletin huzurunda, de%i"tirerek söylüyorsunuz?

De%erli milletvekilleri, bakıyorum, birtakım arkada"larımız çok rahatsız. Ben 
bir milletvekiliyim, bu çatı altında, milletin hakkını, her ko"ulda, en iyi "ekilde sa-
vunmaya yemin etmi" bir insanım.
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Ba"kan, grup adına konu"muyor, "ahsı 
adına konu"uyor.

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu iktidarın ba"arılı olması için, elimizden ge-
len bütün gayreti sarf edece%iz.

Ben "una inanıyorum ki, gerek Do%ru Yol’cu ye gerek SHP’liler, genel ba"kanla-
rıyla, milletvekilleriyle, il ve ilçe ba"kanlarıyla, bütün fertleriyle, memleketimiz için 
büyük bir kurtulu" yolu açacak bu koalisyon iktidarının ya"aması için, herkes, her 
türlü özveride bulunacaktır.

Ben, bu koalisyon Hükümetinin memleketimize ve milletimize hayırlı olması-
nı dilerken, yıllardır Tunceli’ye yapılmayan yatırımların da, bir an önce yapılmasını 
sayın koalisyon Hükümetinden diliyorum ve saygılar sunuyorum efendim. (SHP ve 
DYP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — $ahsı adına, Sayın Bülent Ecevit; buyurun efendim. (Ba"ımsızlar 
sıralarından alkı!lar)

BÜLENT ECEV"T (Zonguldak) — Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; adalet-
siz seçim sisteminin sonuçları Meclis kürsüsüne kadar yansıdı%ı için, bu çok önemli 
konuda, konu"mamı, çok kısa bir süreye sı%dırmam gerekecek. Buna olabildi%ince 
çaba gösterece%im; ama, bir ölçüde süreyi ta"ırırsam, Sayın Ba"kanın ve Genel Ku-
rulun ho"görülerini "imdiden rica ederim.

Hükümet Programı, amaçlar bakımından çok iddialı; fakat, araçlar çözümler 
bakımından bir hayli yetersiz bir program.

Programda, rejim sorununa, demokrasi ve insan hakları sorununa gereken 
a%ırlı%ın verilmi" olması sevindirici.

Demokraside bütün sorunları halk çözer ve halk, sorunları oylarıyla çözer. Bu-
nun için, halkın sorunları çözmede etkili olabilmesinin temel ko"ulu, halk irade-
sinin, seçimlerde, ülke yönetimine adil bir "ekilde yansımasıdır; oysa Türkiye’de, 
rejim sorunu, son derecede adaletsiz bir seçim sistemi yüzünden, ulusal iradeyi 
çarpıtan bir seçim sistemi yüzünden, seçim sisteminde dü%ümlenip kalmı" durum-
dadır.

Demokrasinin temel kurallarından biri, oy e"itli%idir. Bu, Anayasada da belir-
tilmi"tir; fakat, Türkiye’de, artık, oy e"itli%inden iz kalmamı"tır. Bunun en somut 
örneklerinden biri, son seçimlerde görülmü"tür. Do%ru Yol Partisi, yakla"ık 37 bin 
oyla bir milletvekili seçtirebilirken; Demokratik Sol Parti, ancak, 375 bin oyla, yani 
10 kat daha fazla oyla bir milletvekili seçtirebilmi"tir ve oyların yarıya yakını, seç-
menin oy verdi%i partiye de%il, ba"ka partilere gitmi"tir.

Bildi%iniz gibi, bazı sorunları halkımız çok özlü bir dille anlatır. Seçimlerden 
sonra, bir sade vatanda"tan aldı%ım mektupta yer alan iki cümleyi, izninizle sizlere 
okumak istiyorum.

Vatanda" "öyle diyor: Demokrasiyi çıkmaza sokan kanun, bir yandan vatanda"ı 
oy vermeye zorlarken, öbür yandan verdi%i oyları barajlarla hiç ediyor. Oy vermedi 
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diye vatanda"ı cezalandırıyor, verdi%i oyu da çöp sepetine atıyor. (Ba"ımsızlar sıra-
larından alkı!lar)

Bu adaletsiz seçim sisteminin de%i"mesi, e%er, Anayasanın tümüyle de%i"-
mesine, yeni bir Anayasa hazırlanmasına bırakılacak olursa, korkarım ki çok geç 
kalınabilir. Arada, e%er, yeni bir erken seçim zorunlulu%uyla kar"ıla"ılacak olursa, 
yine bazı partilerin çıkar hesapları i"in içine girer ve aynı ölçüde bir adaletsiz seçim 
sistemiyle, ulusal iradeyi çarpıtan bir seçim sistemiyle, seçimlere gitmek zorunda 
kalırız.

Anayasada, elbette, seçimleri ilgilendiren bazı hükümler vardır, örne%in sen-
dika yöneticileri, meslek kurulu"ları yöneticileri ve hatta bunların avukatları, aynı 
zamanda milletvekili olamamaktadırlar. Ayrıca, nüfusumuzun yüzde 60’ından faz-
lası 30 ya"ın altında oldu%u halde, 30 ya"ın altındaki gençler milletvekili seçileme-
mektedirler, seçmenlik ya"ı çok yüksektir. Bunların de%i"tirilmesi için elbette Ana-
yasa de%i"ikli%i gerekir; fakat, e%er iktidar bu konuda gereken giri"imleri yaparsa, 
sanırım, bunları öncelikle gerçekle"tirmekte bu Meclis ihmalci davranmayacaktır.

Burada, Sayın Mesut Yılmaz’ın bir ele"tirisini iyice anlayamadı%ımı söylemek 
zorundayım. Seçmen ya"ının 18’e ve seçilme ya"ının 25’e indirilmemi" olmasından, 
bugünkü iktidar partilerini sorumlu tuttu. Oysa, Anavatan Partisi de, buna angaje 
oldu%u halde, maalesef sıra seçime geldi%inde, di%er partiler gibi, Do%ru Yol Partisi 
ve SHP gibi, ANAP’da bu sözlerini yerine getirmekten kaçındı. E%er, Sayın Mesut 
Yılmaz’ın buradaki mantı%ı geçerli ise, o takdirde gençlerin seçmenli%inden ve se-
çilme hakkından Do%ru Yol Partisi ve SHP kadar Anavatan Partisi de korkuyor de-
mekti.

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Hayır, SHP engelledi.
BÜLENT ECEV"T (Devamla) — Bu üç parti, bu iki ilkede anla"tıkları halde, 

son anda topu birbirlerine atarak, gençlere büyük haksızlık yaptılar.
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Hayır, SHP engelledi.
BÜLENT ECEV"T (Devamla) — Anayasada seçimlerle ilgili bu gibi hükümler 

süratle de%i"tirilerek, bence seçim sistemine Türkiye Büyük Millet Meclisi gereken 
önceli%i vermelidir. Hükümetin ve koalisyon ortaklarının demokrasi konusundaki 
içtenlikleri ve ulusal iradeye saygıları konusundaki en önemli sınavları bu olacaktır.

!nsan hakları ve demokrasi bakımından bir hayli zengin olan programda, önem-
li bir ihmali, herhalde esas mesle%im gazetecilik oldu%u için fark ettim: Türkiye’de 
basına verilen cezalar, dünyada ülkemizin saygınlı%ına gölge dü"ürecek ölçüdedir. 
Akıl almaz uzunlukta hapis cezalarına çarptırılmı" gazeteciler vardır. Bir yandan, 
“dü"ünce ve anlatım özgürlü%ü önündeki sınırlamaları kaldıraca%ız” derken, bir 
yandan da basın suçları için herhangi bir affın dü"ünülmemi" olması, bence büyük 
bir eksikliktir. Hükümetin, programda unutulan bu eksikli%i, uygulamada, kısa sü-
rede giderece%ini umarım.

Programda, laikli%in vurgulanması bence çok yerindedir; ancak, Alevî yurtta"-
larımızın bu açıdan bazı ciddî sorunları vardır, bunlara hiç de%inilmemi"tir. Temen-
ni ederdim ki, benden önce burada konu"an SHP’li Sayın Kamer Genç, bu konuyu, 
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program hazırlanırken, kendi partisinin yöneticilerine hatırlatmı" olsun. (Ba"ım-
sızlar sıralarından alkı!lar)

Programda parasız e%itimin vurgulanması çok yerindedir; ancak, yüksekö%re-
timdeki tıkanıklık üzerinde hiç durulmamı"tır. Oysa, Anayasanın bence de%i"me-
mesi gereken bir maddesi olan 42’nci maddesine göre, “Kimse, e%itim ve ö%renim 
hakkından yoksun bırakılamaz” Oysa, her yıl yüzbinlerce genç üniversite kapısın-
dan geri çevrilmektedir; yani, Yüksekö%renim hakkından yoksun bırakılmaktadır. 
Bu konuda somut bir çözüm önermi" olan bir partinin üyesi olarak, Hükümetten 
de somut bir çözüm bekledi%imizi belirtmek isterim.

Hükümetin, çalı"anların haklarına 1980 yılından sonra getirilmi" olan kısıntı-
ları da kı"a sürede kaldıraca%ını umarım.

O arada, Hükümet programında, kamu görevlilerine ve ö%retmenlere sendika 
kurma hakkının da tanınaca%ı belirtiliyor. Bu çok yerindedir; ama, toplusözle"me 
hakkından yoksun bir sendika hakkı bo"lukta kalmaya mahkûmdur. E%er onunla 
yetinilecek olursa, ancak 12 Mart dönemi öncesine dönmü" oluruz; çünkü, o kadar 
özgürlük 12 Mart öncesinde de vardı. Ben Çalı"ma Bakanı iken, kamu görevlilerinin 
de bu haklardan yararlanmasını istemi"tim; ama, o sırada kamuoyu ortamı buna 
elveri"li de%ildi. $imdi, kamuoyunun da bunu uygun kar"ılayaca%ını sanıyorum. 
Hükümet programında, kamu görevlilerinin ve ö%retmenlerin toplusözle"me hak-
kından hiç söz edilmemi" oldu%u için, bu hatırlatmayı yapma gere%ini duyuyorum.

Ülkemizde, son bir iki yıldır ya"anan çok acı bir olay, ciddi boyutlara varan i"çi 
çıkarmaları olayıdır. Hemen her toplusözle"meden sonra, kamu sektöründe de 
devlet sektöründe de, i"yerine göre yüzlerce, bazen binlerce i"çi çıkarılmaktadır. 
Gerekçe olarak da, daha verimli i"letmecilik gere%i öne sürülmektedir; fakat, bu 
kitle halinde i"çi çıkaran kurulu"lardan, i"letmelerden birço%u, çıkardıkları i"çile-
rin yerine, çok daha dü"ük ücretle çalı"maya razı olan i"çileri almaktadır; yani, asıl 
oyun budur. !"çi haklarına çok önem verirmi" gibi görünen Hükümetin, bu soruna 
programda hiç yer vermemi" olmasını yadırgadı%ımı belirtmek isterim.

Öte yandan, i"çilerin ücretlerini ödemede ve toplusözle"melerle sa%lanan üc-
ret zamlarını ödemede, kamu sektörü i"letmeleri de, özel sektör i"letmeleri de, be-
lediyeler de, yer yer çok geç ya da yava" davranmaktadırlar. !"çilerin devletten ve 
belediyelerden büyük çapta alacakları birikmi"tir. Hükümet programında, bu so-
rundan da hiç söz edilmemi" oldu%unu yadırgadı%ımı belirtmek isterim.

Türkiye’de çalı"ma hayatını ve insan hayatını ilgilendiren en önemli ve ya"am-
sal sorunlardan biri, i"yeri güvenli%ine ve i"çi sa%lı%ına gereken önemin verilme-
mesidir. O yüzden, dünya ölçüleri ile, çok büyük çapta can kayıpları olmaktadır; 
özellikle, yeraltı ve a%ır sanayi i"çileri arasında. Programın bu bakımdan da ciddi bir 
eksiklik ta"ıdı%ını belirtmek gere%ini duyuyorum.

Program, ekonomide iddialı bazı hedefler gösteriyor. Bazı konularda somut çö-
zümler de önermi"; ama, bazı konularda programda hiçbir çözüm yer almıyor. Çok 
önemli bazı konular, “gözden geçirilecek”, “ele alınacak”, “önem verilecek” gibi söz-
lerle geçi"tiriliyor. Birkaç örnek vereyim programdaki ifadelerle: Orman köylüsü-
nün sorunları “gözden geçirilecek”; süper emeklilerin durumu “gözden geçirilecek”; 
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esnaf ve sanatkârın vergi mevzuatı “gözden geçirilecek”, esnaf ve sanatkârın güç-
lenmesine “önem verilecek”, israfı önleyici denetim sistemi “gözden geçirilecek”. 
E%er, koalisyon orta%ı iki parti, bunları sekiz yıllık muhalefet dönemlerinde gözden 
geçirmeye veya önemsemeye vakit bulamadılarsa, "imdi nasıl vakit bulacaklar, onu 
da bilemiyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkı!lar)

Hükümet, yalnız, ekonomide devraldı%ı yükün altında de%il, koalisyon ortak-
larının hesapsız seçim vaadlerinin de altında ezilebilir. Ancak, sa%lam kaynak ya-
ratmak bakımından gerekli siyasal iradeyi gösterebilirse, Hükümet bir süre sonra 
bu yüklerin altından kalkabilir; fakat, sa%lam kaynak konusunda program son de-
recede belirsizdir, örne%in, sa%lık sorunlarını mucizevi bir "ekilde ve vatanda"a hiç 
yük olmadan çözecek olan ye"il kart, o sihirli kart, nasıl uygulamaya konulacak? 
Bunun kayna%ı, herhalde, Sayın Demirel’in cebinden çıkmayacak veya gökten in-
meyecek; buna mutlaka bir kaynak bulmak gerekiyor; fakat Programda, o konuda 
gerekli açıklı%ı göremiyoruz.

Ayrıca, sa%lık sorunlarını sosyal devlet anlayı"ı içinde çözmenin - benim bildi-
%im - iki yolu vardır; birisi, sa%lık hizmetlerini sosyalle"tirme, di%eri de sa%lık sigor-
tasını genelle"tirme... Hükümet, büyük bir ba"arıyla ikisini de programa koymu". 
Bir sayfada, sa%lık hizmetlerinin sosyalle"tirilmesinden, hemen bir sonraki sayfada 
da sa%lık sigortasının genelle"tirilmesinden söz ediliyor. Anla"ılan, koalisyon or-
takları, aralarında anla"amayınca, uzla"amayınca, birbiriyle çeli"en bu iki sistemi 
de, birer sayfa arayla, programa koymu"lar. (DSP ve ANAP sıralarından alkı!lar)

Bir sayın sözcünün de benden evvel belirtti%i gibi, Türkiye’de nüfusun, ma-
alesef, yakla"ık yarısı özürlü; i"itme engelli, görme engelli, konu"ma engelli veya 
çe"itli özürlerle malûl... Bunlarla ciddî olarak ilgilenecek bir kurum "imdiye kadar 
kurulmadı. Demokratik Sol Partinin seçim bildirgesinde, bu amaçla, bir “Özürlüler 
Bakanlı%ı” kurulması hükmü yer alıyordu. Bizim programımızdan ve seçim bildir-
gemizden bazı "eyler Hükümet Programına aktarılmı"; ama, nedense bu unutul-
mu". Bu konuda da Hükümetin somut bazı kurumsal önlemler almasını dilerim.

Köylü ve çiftçi yurtta"larımız, hâlâ, nüfusumuzun yakla"ık yarısını olu"turu-
yor. Hükümetin bugünkü ortakları da bu geni" kesime, seçim öncesinde çok cö-
mertçe bazı vaatlerde bulunmu"lardı. Sayın Mesut Yılmaz’ın da biraz evvel belirtti-
%i gibi, örne%in, vergi borçlarının tümden affedilece%ini söylemi"lerdi.

Hükümet programından önce hazırlanıp açıklanan protokolde de bu cömertlik 
devam etti, örne%in protokolde "öyle deniliyordu: “Tarım ürünlerinden kesilen Sto-
paj Vergisi kaldırılacak. Tarım girdilerinden Katma De%er Vergisi alınmayacaktır. 
Küçük çiftçi borçları, faiz ve cezalarıyla birlikte - yani anapara dahil - konsolide edi-
lecek ve makul bir bölümü, bir defaya mahsus olmak üzere, affedilecektir.” Fakat, 
programda bu vaat bir hayli sulandırılmı"tır: “Borçların sadece faizlerinin, makul 
bir bölümü - her ne demekse - affedilecek” denmektedir.

Bu arada, ben de, daha önce bir hatibin belirtti%i bir konuya de%inmek istiyo-
rum: Umarım ki, olabildi%ince, koalisyon ortaklarının seçim vaatlerine uygun bir 
"ekilde, bu borç veya faiz affı gerçekle"sin; ama, bu arada Sayın Yılmaz’ın da be-
lirtti%i gibi, büyük zorluklar çekerek, bazen tefeciye borçlanmak pahasına banka 
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borçlarını ödemi" olan küçük çiftçilerin hakkı da mutlaka gözetilsin; buna da bir 
formül bulunsun.

Köylüler, aylar önce teslim ettikleri ürünlerden bazılarının bedelini, bu yıl ay-
lardır alamamı"lardır veya çok eksik, bölük pörçük almaktadırlar; hâlâ devletten 
bir hayli alacakları vardır. Köylünün borç faizinin ne ölçüde affedilece%i, programa 
göre belirsiz oldu%u gibi, köylüye birikmi" devlet borcunun ne zaman ödenece%i de 
ve bundan böyle, köylüye, sattı%ı ürünün kar"ılı%ında pe"in ödeme yapılıp yapılma-
yaca%ı da hiç belirtilmemi".

Sayın Yılmaz Hükümeti, bu%day için - seçim kampanyasına girildikten sonra 
veya kampanyanın ba"larında - 70 lira ek ödeme vaat etmi"ti. Sayın Yılmaz, bura-
da Hükümet ortaklarının eski vaatlerinden vazgeçtiklerinden haklı olarak yakındı; 
ama, kendileri de, bildi%im kadarıyla, Hükümette bulundukları süre içinde bu 70 
lira ek ödeme vaadini yerine getirmediler. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Ba"lamı"tık ama...
BÜLENT ECEV"T (Devamla) — Yeni Hükümet bu eködemeyi yapacak mıdır? 

Programda böyle bir "ey görmüyoruz. Bu eködemeyi yapacaksa ne zaman yapacak-
tır? Hükümet, “bu, bizden öncekilerin sözüydü, bizi ba%lamaz” diyemez; çünkü, bu 
bir devlet sözüdür; devlette de devamlılık esastır. Kaldı ki, Sayın Demirel’in seçim 
kampanyası boyunca verdi%i kendi vaatleri ve sözleri de vardır, örne%in - yine Sayın 
Yılmaz’ın belirtti%i gibi - “Tütün ekicisine Hükümet ne verecekse, ben üstüne 5 
bin lira daha verece%im” demi"ti. Yani, sorumsuzca vaat yarı"ını Sayın Demirel ve 
Do%ru Yol Partisi de kızı"tırmı"tı. $imdi, o seçim öncesi vaatlerden bazıları hatırla-
tıldı%ında, Sayın Demirel - bir vesileyle gösterdi ki - “Bunları hatırlatmak, ucuz söz, 
ucuz laf olur” diye tavır alıyor, tepki gösteriyor. Oysa, asıl, seçim öncesinde verilen 
vaatler çok ucuzla"mı"tır ve seçim öncesindeki ucuz vaatlerden bazılarının seçim 
sonrasındaki faturası da bir hayli a%ır olabilir. “Vatanda" bu vaatleri ciddiye almaz 
nasıl olsa” denebilir; fakat, vatanda"ın bu vaatleri ciddiye almamasını istemek, poli-
tikacıyı ciddîye almamasını istemek demek olur. (DSP ve ANAP sıralarından alkı!lar)

Do%ru Yol Partisinin son seçimlerdeki ba"lıca sloganı, bildi%iniz gibi, çok etkili 
bir slogandı “Haydi... Haydi... Haydi...” diye seçmeni sıkı"tıran bir slogandı; seçim 
vaatleri konusunda da seçmen, bir süre sonra “Haydi... Haydi... Haydi...” diye Hükü-
meti sıkı"tırmaya ba"larsa, Hükümetin buna kızmaması gerekir. (DSP sıralarından 
alkı!lar)

K!T’lerle ilgili olarak Hükümet Programında yer alan çözümler bir tesadüf; 
rastlantı sonucu mudur bilmiyorum; ama, tamamen Demokratik Sol Partisinin se-
çim bildirgesinden alınmı" gibi görünüyor. Büyük bir olasılıkla, Do%ru Yol Partisiy-
le Sosyaldemokrat Halkçı Parti, bu konuda çözüm güçlü%üyle, anla"ma güçlü%üyle 
kar"ıla"ınca, orta yolu Demokratik Sol Partinin seçim bildirgesinde bulmu" olabilir-
ler. “Özerklik” deyimini biz ilk olarak 1988 yılında kullanmı"tık; ondan sonra SHP 
kullandı; "imdi Do%ru Yol Partisi de kullanıyor; te"ekkür ederiz, buna seviniyoruz. 
Bizim özerkle"tirme kavramımız özelle"tirmeyle çeli"en bir kavram de%ildi; fakat, 
istense bile, birdenbire, bütün K!T’leri özelle"tirmenin mümkün olmadı%ını sekiz 
yıl boyunca ANAP da gördü ve burada, o konuya a%ır ele"tiriler getirdi Sayın Mesut 
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Yılmaz; ama, sanırım, kendi iktidarları döneminde, özelle"tirilen K!T’lerden belki 
daha çok sayıda devletle"tirilen batak "irketler görülmü"tür. (DYP sıralarından al-
kı!lar)

Biz özelle"tirmeye kar"ı de%iliz; ama, bunun belli bir disiplinle, mantık içinde 
yapılmasını istiyoruz. Onun için, evvela, bütün K!T’lerin siyasal müdahale alanı 
dı"ına çıkarılmasını istiyoruz ve özelle"tirmenin de çe"itli formüllerini, ba"ka hiç-
bir partinin zahmet edip göstermedi%i ayrıntılarla, son seçim bildirgemizde belirt-
mi" bulunuyoruz. Ancak, bu konuda büyük bir olasılıkla Hükümet bizden esinle-
nirken, bizim görü"ümüze göre, bazı önemli ihmallerde bulunmu", örne%in, biz, 
hangi K!T’lerin hangi ko"ullarla özelle"tirilece%ini, bu amaçla kurulacak olan özerk 
kurulu" veya holding belirtsin istiyorduk; ama, öneri olarak belirtmelidir ve hangi 
K!T’in özelle"tirilmesi gerekti%ine nihaî karar mutlaka Büyük Millet Meclisinde ve-
rilmelidir. Çünkü, bunlar milletin malıdır. Milletin malı elden çıkarılacaksa, buna, 
bu çatının altında milletvekilleri karar vermelidirler.

Öte yandan, K!T’ler için öngörülen özerk kurulu"ta, Hükümet Programına 
göre, herhangi bir i"çi katılımı öngörülmüyor; ayrıca, K!T’lerin yönetimine, sorum-
lulu%una ve kârdan veya verimlilik artı"ından pay almalarına da programda hiç de-
%inilmiyor. E%er, sosyal demokrat oldu%unu iddia eden bir parti, bu gereksinmeyi, 
koalisyon görü"meleri sırasında orta%ına hatırlatmadıysa, bu, sosyal demokratlık 
açısından büyük bir çeli"ki sayılmak gerekir. Kaldı ki, Kamu !ktisadî kurulu"larında 
i"çilerin, yönetime, sorumlulu%a katılmalarını ve pay veya verimlilik artı"ından pay 
almalarını istemek için, ille sosyal demokrat olmak da gerekmez; kapitalizmin ön-
cülü%ünü yapan Amerika Birle"ik Devletlerindeki, birçok özel sektör kurulu"unda 
bile, i"çiler, yönetime, kâra ve sorumlulu%a katılmaktadırlar.

Ta"ınır de%erler borsası, ekonomik ya"amımızda ça%ın gere%i olan yeni ve 
önemli bir geli"medir; ancak, kuralları süratle, iyi belirlenmezse ve sa%lıklı bir de-
netim sa%lanmazsa, milyonlarca insanı batırabilece%i gibi, bir avuç insanı havadan 
ve bir gecede zengin de edebilir. Onun için, Hükümet üyelerine, özellikle de eko-
nomiden sorumlu sayın bakanlara, borsayı etkileyici demeçler vermekten özenle 
kaçınmalarını tavsiye ederim. (ANAP ve DSP sıralarından alkı!lar) Bakanların hisse 
senedi alıp satmamaları yeterli de%ildir; borsaya ye"il ı"ık da kırmızı ı"ık da yak-
mamalıdırlar. Hükümetin görevi borsaya saydamlık ve güvenilirlik kazandırmaktır. 
Bakanlar borsaya i"aret vermeye kalkı"ırlarsa, do%abilecek sonuçlar kendileri için 
de, hisse senedi alıp satanlar için de, memleket ekonomisi için de çok üzücü olabilir.

Benim partim, Avrupa Toplulu%unda tam üyeli%e kar"ı de%ildir fakat, bunun 
ısrarla üstüne gitmeye kar"ıdır. Benim partim, ulusal onurumuzu incitecek ölçüde 
ve Batılıların eline Türkiye’ye kar"ı baskı ve pazarlık kozları verecek ölçüde üstü-
ne gidilmesine kar"ıdır. Hükümet Programında, Avrupa Toplulu%unda tam üyeli%e 
a"ırı a%ırlık verildi%ini gördüm. O kadar ki, devletin sanayi atılım stratejisi bile, 
Avrupa Toplulu%uyla bütünle"memiz nasıl olsa gerçekle"ecek varsayımına göre ha-
zırlanacakmı". Programda öyle belirtiliyor. Oysa, e%er, görünür, gelecekte Avrupa 
Toplulu%una tam üyeli%imiz için ciddi bir "ans olsa, elbette sanayile"me stratejimi-
zin ona göre belirlenmesi gerekir. Fakat, e%er, gerçekçi olacaksak, görünür gelecekte 
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Türkiye için de, hatta herhangi bir ba"ka Avrupa ülkesi için de Avrupa Toplulu%una 
tam üyelik "ansının bulunmadı%ı açıkça görülebilir.

Kaldı ki, biz, kapı kapı dola"tıkça - bu, ANAP !ktidarı döneminde denendi bir 
ara - Batılı sözde dostlarımız, bunu, Ege konusunda, Kıbrıs konusunda ve hatta 
kendi iç sorunlarımızda Türkiye’den birtakım ödünler koparmak için, insafsızca, 
bir baskı aracı gibi kullanıyorlar. “Hele "unu yapın, hele bunu kabul edin, hele "un-
dan vazgeçin o zaman belki kapıyı size aralarız”, diye Türkiye’ye baskı aracı olarak 
kullanıyorlar.

$u sırada, dedi%im gibi, Do%u Avrupa ülkelerinin hepsi girmek istedi%i halde, 
hemen hiçbir ülkenin üyelik "ansı görünür gelecek için görünmüyor.

Öte yandan, dünyada yeni bir e%ilim ba"ladı. Ülkeler, Avrupa Toplulu%uyla 
veya Amerika ya da Japonya gibi ekonomik bakımdan dev ülkelerle, tek ba"larına 
rekabet edemeyeceklerini, ba"a çıkamayacaklarını görünce, dünyada, bir bölgeler 
ekonomisine gidi" e%ilimi ba"lamı"tır. Asya’da bunun ilk belirtilerini görüyoruz ve 
Avrupa Toplulu%uyla bir ölçüde bütünle"me olana%ı da, ancak bu bölgeler ekonomi-
sini olu"turmakta ba"arılı olan ülkelere açılacak gibi görünüyor. Bunun son somut 
örne%i, Avrupa Toplulu%uyla EFTA arasında yapılan anla"madır.

Bizim bu açıdan, aslında, önümüze geni" olanaklar açılmı" bulunuyor. Bölge-
mizdeki son de%i"ikliklerin Türkiye’ye sa%ladı%ı geni" olanaklar ve Türkiye’ye yük-
ledi%i büyük görevler vardır. Hükümet bu sorumluluklara hazır mıdır, bu görevlere 
hazırlıklı mıdır; bundan çok ku"kuluyum. Bu ku"kum, özellikle programı okuduk-
tan sonra keskinle"ti.

Neden ku"kuluyum Hükümetin bunlara hazırlıklı oldu%undan bir somut ör-
nek vereyim: Bildi%iniz gibi, Yugoslavya, bölünmenin e"i%inde; aylardan beri tra-
jik bir iç sava" ya"ıyor. Haftalardır hepiniz evinizde televizyonu açtı%ınız vakit 
CNN’in, BBC’nin veya TRT’nin haber bültenlerine baktı%ınız vakit, genellikle birin-
ci sırada Yugoslavya olaylarını görüyorsunuz; fakat, Hükümet Programınızı açın, 
Yugoslavya’dan bir kelimeyle söz edilmiyor. Sanki, Türkiye Merih’te ya"ıyor, sanki 
Türkiye bir Balkan ülkesi de%il, bir Avrupa ülkesi de%il. “Bu ihmalcili%i, bu unutkan-
lı%ı anlamak bence olanaksız.

Yugoslavya, Avrupa Toplulu%unun...
BA$KAN — Sayın Ecevit, süreniz doldu...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Ba"kan, bu çatı altında beni 15 dakika ko-

nu"turmadınız, sayın konu"macı yarım saattir konu"uyor.
BA$KAN — Hayır, yarım saat de%il.
Sayın Ecevit, sürenizi geçtiniz...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu çatı altında bütün milletvekilleri e"ittir; beni 

15 dakika konu"turmadınız...
BA$KAN — Siz 19 dakika konu"tunuz Sayın Genç.
Yeni gelen arkada"lar, tabiî, Sayın Genç’i pek tanımazlar. Sayın Genç, daima 

kürsüye itiraz eden bir arkada"ımızdır. (Gülü!meler)
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Siz 19 dakika konu"tunuz.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, "u hareketinizden utanmıyor musunuz?
Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e uyarma cezası verilmesi
BA$KAN — Size uyarma cezası veriyorum Sayın Kamer Genç.
Ba#bakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Prog-

ramının görü#ülmesi (devam)
BA$KAN — Program üzerindeki görü"melerimize devam ediyoruz.
BÜLENT ECEV"T (Devamla) — Sayın arkada"lar, Yugoslavya ciddî bir bölün-

me sürecinde...
BA$KAN — Sayın Ecevit, lütfen bitiriniz... Reaksiyonu görüyorsunuz; lütfen 

bitiriniz...
BÜLENT ECEV"T (Devamla) — Bitirmeye çalı"aca%ım efendim.
BA$KAN — Efendim, çalı"mayınız da, bitiriniz lütfen.
BÜLENT ECEV"T (Devamla) — Sayın Ba"kan, arzu ederseniz ineyim "u 

anda... 
BA$KAN — Hayır efendim, öyle söylemedik; ama...
BÜLENT ECEV"T (Devamla) — Ben burada polemik yapmıyorum...
BA$KAN — Zatıâliniz Ba"bakanlık yapmı"...
BÜLENT ECEV"T (Devamla) — ...ciddî bazı devlet sorunlarına somut olarak 

de%iniyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkı!lar)
BA$KAN — Evet, güzel; ama, zatıâliniz...
BÜLENT ECEV"T (Devamla) — Bu arada, benim sürem 15 dakikayla sınırlıy-

sa... (DSP ve ANAP sıralarından “oylayalım” sesleri)
BA$KAN — Efendim, bu bir oylama meselesi de%il; bu bir prensip meselesidir. 

Çok rica ediyorum...
BÜLENT ECEV"T (Devamla)— Bundan, dünyanın en adaletsiz seçim sistemi 

sorumludur; ama, “in” derseniz, "u anda keser, inerim Sayın Ba"kan.
BA$KAN — Sayın Ecevit, e%er, siz nizamlara riayet etmesini seven, saygı du-

yan - benim tanıdı%ım kadarıyla - bir Ecevit’seniz... 19 dakikadır konu"uyorsunuz. 
15 dakika süre vermi"tim, 19 dakika oldu. (DSP ve ANAP sıralarından “konu!sun” 
sesleri, gürültüler)

BÜLENT ECEV"T (Devamla) — Biraz izninizi rica edece%im Sayın Ba"kan.
BA$KAN — Lütfen, telhis ediniz.
BÜLENT ECEV"T (Devamla) — De%erli arkada"larım, Makedonya’nın 

Bosna-Hersek’in, Kosova’nın; ayrıca, Arnavutluk’un güvenebilece%i tek devlet Tür-
kiye. Türkiye’ye heyet üstüne heyetler gönderiyorlar. Bu ülkelerle ilgili olarak co%-
rafyanın ve tarihin üstümüze yükledi%i görevler, sorumluluklar var; ama, Hükümet 
Programında Yugoslavya’nın adı bile geçmiyor.
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Yugoslavya sorunları, Avrupa Toplulu%unda Dönem Ba"kanı olan Hollanda’nın 
Ba"kenti Lahey’de görü"ülüyor.

Geçen gün bir Yugoslav gazetesinde bir karikatür gördüm; Yugoslav ö%retmen, 
ö%rencisine “Yugoslavya’nın Ba"kenti neresidir?” diye soruyor, ö%renci “Lahey” ya-
nıtını veriyor.

Oysa bugün, Türkiye isterse, Yugoslavya’da, Ankara Lahey’den çok daha etkili 
olabilir; fakat, Hükümet bunun farkında de%il gibi görünüyor.

E%er biz, Yugoslavya’daki sorunları ihmal edersek, Türkiye yeni ve çok a%ır bir 
göç akınıyla da kar"ıla"abilir. Bu göç akını "imdiden ba"lamı"tır. Hükümeti bu ko-
nuda dikkatli davranmaya ça%ırıyorum.

Türkiye Bosna-Hersek Cumhuriyetini ihmal ederken, !ranlı mollalar Bosna-
Hersek’te cirit atmaktadır. Bunu da hatırlatmak isterim.

Biz dünyadaki geli"meleri önceden gördü%ümüz için, daha 1987 bildirgemi-
ze yabancı ülkelerdeki Türklerle ilgili bir bakanlık kurulması önerisini koymu"tuk; 
buna da maalesef önem verilmemi" Hükümet Programında. Biz bununla, sadece 
ba"ka ülkelerin vatanda"ı olan Türkleri kastetmiyorduk; aynı zamanda kendi yurt-
ta"larımızı da kastediyorduk. Oysa, Avrupa’da yakla"ık 3 milyon Türk bulundu%u 
halde, Hükümet Programında, bu yakla"ık 3 milyon Türk’ün sorunlarına çok sudan 
iki cümleyle temas edilmi". Oysa, yeni bir olgu yar. Avrupa’daki Türk i"çileri ara-
sında. Yeni bir giri"imciler ku"a%ı yeti"ti Almanya’daki Türkler arasında. Türklerin 
Almanya’da yakla"ık 30 bin i"yeri var; yakla"ık 10 milyar marklık yatırımı var ve 
bunlar "imdi Do%u Avrupa’ya açılma gayreti içindeler. Türkiye’den birazcık destek, 
birazcık yol göstericilik bekliyorlar. Biz, büyük bir sorumluluk anlayı"ıyla, son Ku-
rultayımızda bu konuyla ilgili özel bir karar çıkardık; fakat, Hükümet böyle bir so-
runun ve olana%ın varlı%ından bile habersiz görünüyor.

BA$KAN — Sayın Ecevit, lütfen toparlayınız.
BÜLENT ECEV"T (Devamla) — Toparlamaya çalı"ıyorum efendim.
Bir ba"ka ba%ı"lanmaz unutkanlık, Irak’taki Türkmenler veya daha do%rusu 

Türkler. Tek bir cümleyle onların sorununa de%inilmemi" Hükümet Programında.
Irak sorunu çok önemli. Programda buna bir cümleyle de%iniliyor, o da çok 

ilginç: “Irakla ili"kilerimizin normalle"tirilmesi ko"ullarının kısa zamanda olu"tu-
rulmasını diliyoruz” deniliyor. Yani, ko"ulların bizim irademiz ve katkımız dı"ında 
olu"turulması beklenecek! Oysa, bu konuda öncülük görevi Türkiye’ye dü"er.

Kuzey Irak’taki otorite bo"lu%unun Türkiye açısından tehlikelerine de, benim 
daha önce yaptı%ım uyarılara kar"ın, hiç de%inilmemi".

De%erli arkada"larım, oysa, sorun kapımıza gelip dayanmı" durumda. Türkiye, 
Irak’a kar"ı üs olarak kullanılmayı kabul etmi"ti. Bu, Meclisten alınıp Hükümete 
devredilen bir yetkiyle olmu"tu. Türkiye’nin bir üs olarak kullanılmak üzere Batılı 
müttefiklerine verdi%i iznin süresi aralık sonunda doluyor, !ngiltere ve Amerika 
Birle"ik Devletleri, "imdiden, “bu süreyi uzatın” diye yeni Hükümete baskılara ba"-
ladılar. Hükümet ne yapacak; soruyorum. Dün televizyonda Japon Parlamentosun-
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daki olayı izlemi"sinizdir. Japon parlamenterleri bu gibi konulardaki yetkilerine sa-
hip çıkmak için nasıl çırpınıyorlar görmü"sünüzdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bu konudaki yetkisini Hükümete kaptırmı"tı. Biraz önce Sayın Güven Gürkan’ın 
SHP adına yaptı%ı konu"mayı dinlerken, çok onayladı%ım bir bölümü tespit ettim. 
“Büyük Millet Meclisinin bu gibi konulardaki hakları Meclise geri verilmelidir” di-
yordu, bu anlamda sözler söylüyordu. $imdi SHP ve Do%ru Yol Partisi iktidarda 
ve Meclisin bu yetkileri Hükümete devretmi" olmasından, bundan birkaç ay önce 
"ikâyet ediyorlardı, o yetkileri Hükümet Meclise geri verecek mi, yoksa vermeyecek 
mi? (ANAP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Sayın Ecevit, lütfen bitiriniz, lütfen.
BÜLENT ECEV"T (Devamla) — Efendim, burada sanırım Hükümet Progra-

mında devletimizin esenli%i bakımından tespit etti%im bazı ciddî bo"luklara de%ini-
yordum, maalesef hepsini tamamlama olana%ı bana verilmedi, bu da yürürlükteki 
adaletsiz seçim sisteminin, nasıl, milyonlarca oy almı" bir partinin Meclis kürsü-
sündeki söz hakkını kısmak gibi sonuçlar do%urdu%unu gösteriyor. Bunu da Yüce 
Meclisin takdirine saygılarla sunuyorum. (DSP, ANAP ve RP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Ecevit.
Muhterem arkada"lar, Riyasetimiz, Meclis kürsüsündeki söz hakkını hiçbir za-

man kısıtlamak temayülünde, arzusunda ve dü"üncesinde de%ildir. Sayın Ecevit de 
çok iyi bilirler ki, bu karar Yüce Meclisin kararıdır. Bu kararı Yüce Meclisiniz almı"-
tır. Ben de sizlerin aldı%ı kararı tatbik ediyorum. Danı"ma Kurulu önerisi Meclisin 
onayından geçmi"tir, Meclisin tasdikinden geçmi"tir ve "ahıslar adına konu"ma sü-
resi 15 dakika ile sınırlandırılmı"tır. Bizim, hiçbir kimsenin söz hakkını kısıtlamaya 
hakkımız yok. Biz bir kararı tatbik ediyoruz.

Hükümet adına, Ba"bakan Sayın Süleyman Demirel, buyurun. (DYP sıraların-
dan ayakta alkı!lar, “Bravo” sesleri, SHP sıralarından alkı!lar)

MUSTAFA BAHR" K"BAR (Ordu) — Sayın Ba"kan, saate bakar mısınız?
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Isparta) — Sayın Ba"kan, sayın millet-

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
5 saat 5 dakikadan beri burada arkada"larımız konu"uyorlar ve vatanda"ları-

mız da bizi 5 saat 5 dakikadır dinliyor. Bu konu"maları, büyük bir ilgiyle, Hükümet 
olarak takip ettik; buraya gelip dü"üncelerini söyleyen de%erli sözcülere, huzuru-
nuzda, konu"mamın ba"ında, "ükranlarımı sunuyorum.

20 Ekim seçimleriyle parlamentosunu yenileyen ve büyük bir olgunlukla ve 
hiçbir olaysız, dünyaya emsal te"kil edecek "ekilde hareket etmi" olan milletimizi 
de tebrik ediyorum. $imdi, buraya her gelene bir saat yetmedi; çünkü, seçim mey-
danlarından geliniyor; herkes fırından çıkmı" gibi sıcak, henüz terler so%umamı"; 
bana da yetmeyecek bir saat. Yalnız, benim bir teklifim var. $imdi, "öyle diyorum 
ben: Türkiye’nin sorunları konu"ulmalıdır; daha çok konu"ulmalıdır. Yalnız, "imdi 
televizyon 6 saat, 7 saat e%er bu Meclisi takip ederse, belki takip edenler bıkabilir. 
Az konu"uldu çok konu"ulduktan ben de "ikâyetçi oldum; "imdi de "ikâyetçiyim. 
Ke"ke, konu"anlar iki"er saat konu"saydı; ama, yarın sabaha kadar konu"ulurdu, 
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televizyon da bunu vermezdi. Bu Meclis halka açılmalıdır. Bizim dört duvar ara-
sındaki konu"malarımız burada kalıyor, zabıtta katıyor; (DYP ve SHP sıralarından 
alkı!lar) Onun için, ben, birinci teklif olarak "unu getiriyorum: Her ay, Mecliste gru-
bu bulunan bulunmayan, Mecliste temsil edilen partilerin liderleri ve Hükümet, 
televizyonda iki saat, iki buçuk saat bir tartı"ma yapmalıdır. (Alkı!lar)

Her ay, yine Mecliste grubu bulunan veya temsil edilen partilerin yöneticile-
riyle, yine bir açıkoturum televizyonda yapılmalıdır. Binaenaleyh, ayda iki defa, 
Türkiye, bu Mecliste temsil edilen partilerin siyasî sohbetine veya siyasî tartı"ma-
sına veya siyasî fikir alı"veri"ine "ahit olmalıdır. Ben ba"ka teklifler de getiriyorum 
huzurunuza. Hükümet güvenoyu alır almaz ve Mecliste komisyonlar te"ekkül eder 
etmez, önünüze 3 tane genel görü"me getirece%iz. Bunlardan bir tanesi anar"iyle 
ilgili olacak, bir tanesi ekonomiyle ilgili olacak, bir tanesi de dı" politikayla ilgili 
olacak. Binaenaleyh, burada dü"üncelerini söyleyemeyen arkada"larımızın hepsine 
yeni konu"ma imkânları açılmalıdır. Biz, bu Meclisin de%erli üyelerinin muhalefete 
mensup olsun veya koalisyon kanatlarına mensup olsun söyleyece%i "eylerden en-
di"e etmeyiz; onları arıyoruz, biz do%ruyu arıyoruz. Binaenaleyh, ele"tirilerinizden 
kesinlikle rahatsız olmayız, üslubu ne olursa olsun, dozu ne olursa olsun, bundan 
rahatsız olmayız; onun için de, “Acaba söylenmek istenen neydi” diye ararız. Bizim 
hedefimiz ülkeye hizmettir, hepimizin hedefi ülkeye hizmettir. Biz, ülkeye hizmet 
için, bu Meclisteki zihinlerden ülkeye yararlı fikirleri çıkarmak istiyoruz. Bir yeni 
yakla"ımdır, bunu ısrarla deneyece%iz.

Bana göre, 20 Ekim öncesindeki tartı"maları bir kenara bırakmak lazımdır; yal-
nız, “Bırakmak lazımdır” derken, "unları vaat ettiniz vesaire; onları de%il, onların 
takipçisi olun, herkes olsun. Netice itibariyle, biz verdi%imiz sözleri tutamazsak, 
gayet tabiî ki, halk bize menfi puan verir, hiç bunda dü"ünecek bir "ey yok; ama 
siz bizi zorlar da, biz bunları tutarsak, biz gene kârlı çıkarız o i"ten. (DYP ve SHP 
sıralarından alkı!lar)

Söylediklerinizin en ufak ayrıntısından yararlanaca%ız; ondan emin olun. Tabiî 
ki, bir saat zarfında, be" saat söylenen sözlerin her kelimesine temas edecek vak-
tim yok; ederdim, çok da severdim etmeyi; ama, ben genellikle genel "eylerle iktifa 
edece%im.

Evet, burada söylenen "eyler içerisinde birçok do%ru var; ama, her söylenen 
do%ru de%il; bazı yanılgılar var, bazı yanlı" anlamalar var, bazı da siyasî maksatlarla 
"u veya bu istikamete sevk edilmi" dü"ünceler var. Bunların hepsini kabul ediyo-
rum; yani, iyi niyetle söylendi%ini, her "eyin iyi niyetle söylendi%ini kabul ediyo-
rum.

Tabiî, huzurunuza gelen Hükümet programı, be" yıllık plan de%il; yani, böyle, 
iki bin sayfa, üç bin sayfa bir dokümanda aranan "eyleri burada aramayacaksınız. 
E%er bunun içinde her "eyi bulamadıysa de%erli arkada"larımız, bunun tabiatından 
dolayıdır, do%asından, cibilliyetinden dolayıdır, !"te bunlara bu kadar sı%ıyor, bura-
ya bu kadar sı%ıyor. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

CENG"Z ALTINKAYA (Aydın) — Yeni ö%reniyoruz, yeni görüyoruz.
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BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Burada, bu kürsüde bu 
tartı"malar ilk defa yapılıyor da de%il; zabıtlara bakarsanız, hep, bunlar söylenegel-
mi"tir. Bunları önemsemiyor de%ilim, önemsiyorum; yalnız, bundan daha hacimli 
bir tartı"mayı burada yapmak imkânı yoktur. Nihayet "unu da söyleyelim ki, koa-
lisyon partileri olarak, bizim partilerimizin programları var, koalisyon olunca bu 
programları atmı" de%iliz. Ne yaptınız? Biz yine o programlara angajeyiz. Nereye 
angajeyiz? Taraftarlarımıza ve halka angajeyiz. Bizim, seçim meydanlarında söy-
lediklerimiz var, biz onlara da angajeyiz. Nereye angajeyiz? Bizim taraftarlarımıza 
veya bütün halka kar"ı angajeyiz. Yalnız, bir de bizim koalisyon protokolümüz var. 
Binaenaleyh, "imdi bu koalisyon protokolü, artık, bizim milletle olan mukavelemiz-
dir. Yani, bir koalisyonu...

FECR" ALPASLAN (A#rı) — O eskisi bitti mi?

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Efendim, müsaade buyu-
run, bir dinleyin bakalım ne söyleyece%iz.

Bu koalisyon protokolü, bizim partilerimizin programlarının tümü, seçim 
beyannamelerimizin tümü ve meydanlardaki beyanlarımızın tümü olacak idiyse, 
biz tek parti hükümeti durduk. Gelin, i"i ayıralım. Biz bir koalisyon hükümetiyiz. 
Ne Do%ru Yol Partisi, ne Sosyaldemokrat Halkçı Parti, tek ba"ına hükümet kurma 
imkânları vardı da bunu ellerinin tersiyle ittiler ve geldiler koalisyon oldular! Böyle 
bir "ey yok; koalisyon bir mecburiyettir. Bir mecburiyettir ve açıklıkla "unu söyleye-
lim ki, e%er, Do%ru Yol Partisiyle Sosyaldemokrat Halkçı Parti 20 Ekim tablosunun 
içerisinden bu Hükümeti çıkaramasaydı Türkiye’nin i"i zordu ve Türkiye yeni bir 
seçime gitmeye bile zorlanabilirdi.

CENG"Z ALTINKAYA (Aydın) — Daha iyi olurdu.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — “Daha iyi olursa” bunun 
hiç zorlu%u yok. Getirin önergenizi... Önerge verecek kadar sayınız var; getirin... 
(DYP ve SHP sıralarından alkı!lar) E%er bıkmadıysanız seçimden, gelin hemen yarın 
seçime gidelim. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

AZ"MET KÖYLÜO%LU (Sivas) — Yenilen pehlivan doymazmı"…

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Daha önce de söyledim 
ya, meydanlardan geliyoruz. Meydanlardan gelince, ufunetimiz var - "öyle var, böy-
le var - umdu%umuzu bulmadık; ama, millet bu kadar yerdi. Biz, "imdi çare müesse-
sesiyiz, de%erli milletvekilleri; bu müessese çare müessesesi. Burası bulacak çareyi, 
i"i yoku"a süremezsiniz... Olumsuzluk çare de%ildir.

Örne%in, huzurunuza geldik; biz, kimsenin elinden Hükümet falan da alma-
dık. Yani, birisi "urada oturuyordu, “kalkın buradan, biz gelip oturaca%ız” deyip, 
oturanların yerine de oturmadık.

Evet, bu iki partinin arkasında yüzde 48 oy vardır; hiç küçümseyemezsiniz, 
kimse küçümseyemez bunu. Efendim, kar"ısında da yüzde 52 vardır... E%er o 52 ka-
bili cem olsaydı, yani toplanabilir olsaydı, burada, biz de%il, siz otururdunuz. (DYP 
ve SHP sıralarından alkı!lar)
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$imdi, bu çe"it beyanları yapmak usuldendir; onu da söyleyeyim size. Ben i"in 
gerçe%ine dokunmak istiyorum. Netice itibariyle, "uraya geliriz: E%er de%erli parti 
yöneticileri ve de%erli gruplar mutabıksa, hemen gelecek haftanın içerisinde veya 
ondan sonraki hafta bu televizyon konu"malarını yapalım. Halkın önünde halka 
açık, buradaki tartı"maya orada devam edelim ve yapılacak olan genel görü"meleri 
de yine televizyona açık yapalım; halk burayı görsün.

De%erli milletvekilleri, bu müesseseyi çok daha itibarlı hale getirmeye mecbu-
ruz, bu müesseseyi aranır hale getirmeye mecburuz, bu müesseseyi halkın gözbe-
be%i haline getirmeye mecburuz. Bu müessese halktan koparılmı"tır, "u veya bu 
"ekilde ve çok tartaklanmı"tır ve bu müesseseyi gerçek halk devletinin, gerçek cum-
huriyetin kalbi olan bir müessese haline getirmeye mecburuz. Bunu bir "artla yapa-
biliriz: Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, bu ülkenin çe"itli kö"elerinden gelmi"iz ve 
bu kürsüden herkesi dinlerken benim duydu%um hazzı size tarif edemem. Ne söy-
lerseniz söyleyin, yeter ki bu kürsü hür olsun; yeter ki... (DYP ve SHP sıralarından 
alkı!lar) Gelin bunu ya"atalım... !"te, olay bu... Onun içindir ki, milletvekillerinin 
ve onların te"kil etti%i bir müessesenin halka çok daha fazla sahip olması lazımdır. 
Herkese birden söylüyorum: Halksız bir demokrasi olmaz, halksız bir cumhuriyet 
de olmaz... Nasıl belli edece%iz halka sahip oldu%umuzu? Burayı bo" sıralarla; açık 
söyleyeyim, bo" sıralarla halka intikal ettirdi%iniz zaman, halk bu müesseseden 
ümidini kesiyor. Burayı daha cazip hale getirelim. Yardımcı olun, Tüzü%ü de%i"tire-
lim ve Hükümet gelsin, haftada üç gün çalı"ılıyorsa, haftada iki gün birer saat, sözlü 
sorularınızı getirin, burada sorun, buradan cevap verilsin, 768 tane sözlü soru ile 
kapanmı" bir Meclis olmaz de%erli arkada"larım. Kimse savunamaz bunu, hiç kim-
se savunamaz. Gelin, birbirimizle olan farklılıklarımızı "öyle veya böyle gideririz 
veya gidermeyiz, önemli olan bu müessese üzerindeki konsensüsümüzü, fikir birli-
%imizi hep beraber devam ettirelim.

Evet, ülkenin pek çok meseleleri var. Tabiî, bir koalisyon Hükümeti... Koalis-
yon Hükümeti, iki partinin te"kil etti%i Hükümettir; ama bir hükümettir. Bunun 
yumu"ak karnı da koalisyondur; yani, çizgisidir. Bu Hükümeti ele"tirirken, genel-
likle, siyasetçi, bu yumu"ak karnından i"i koparmaya çalı"ır. Nasıl koparacaktır? 
!"te, koalisyon ortaklarından birine "unu diyecektir, öbürüne bunu diyecektir... 
Bunlar denenmemi" "eyler de%ildir, denenmi"tir.

Bu koalisyon bir görev Hükümetidir; yani 32 tane sandalyeyi payla"an bir Hü-
kümet de%il, bir görev yapmak üzere 32 tane sandalyeyi dolduran bir hükümettir. 
(DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

Bu, bir bölü"me hükümeti de%il; kolu senin, baca%ı benim, kula%ı senin de%il. 
Onun içindir ki de, bu Hükümet suijeneris bir "ekilde kurulmu"tur. Evvela ne ya-
paca%ım tespit etmi"tir ve bu Hükümet 13 günde kurulmu"tur. Ba"ka ülkelerde, en 
uygar ülkelerde bile koalisyon hükümeti kurmak zaman alıyor, aylarca sürebiliyor.

Koalisyon bir uygar i"idir; onu da söyleyelim. Hele Do%ru Yol Partisi ile Sosyal-
demokrat Halkçı Parti gibi kitlelere, senelerce birbirine "artlandırılmı" - ki, genel-
likle o "artlandırmaları biz yaptık geliyoruz; halin icabı öyleydi - bu kitleler, “Hadi 
bakalım, "imdi birbirinizi ho"görün, ülkenin sorunları etrafında toplanalım” dedik. 
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Devir de%i"mi"tir, siyaset de de%i"mi"tir. (DYP ve SHP sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı!lar)

E%er biz çok partiyi ya"atacaksak - ki, ya"ataca%ız - sanıyorum ki hepimiz birbi-
rimize kar"ı dü"üncelerimizi de de%i"tirece%iz. Yani, siz bildi%inizi okuyun, ba"kası 
bildi%ini okusun; ama, ülkenin büyük sorunları geldi%i zaman, gelin bunun etrafın-
da beraber olalım. $imdi, ben size o büyük sorunları getirece%im.

Ülkenin bir demokratikle"me sorunu var mı? Var. Gelin bunun etrafında ola-
lım. Hiçbiriniz reddedemezsiniz. Siyaset üstüdür diyemiyorum, siyasetin konusu-
dur; ama, siyasetin ortak hedefidir. Öyleyse, gelin, bu Mecliste, bugünkü Anayasayı 
de%i"tirecek bir komisyon te"kil edelim, hep beraber, bu Anayasanın tartı"masını 
yapalım ve düzeltebildi%imiz kadarki kısmını düzeltelim. “Efendim, tutturmu"su-
nuz bir Paris $artı, tutturmu"sunuz bir Helsinki $artı, tutturmu"sunuz bir Avrupa 
Toplulu%u...” diyorsunuz. “Biz bunların içinde yokuz” diyemezsiniz.

De%erli milletvekilleri, ça%ın dı"ında kalamayız; ça%la beraber nefes almaya, 
ça%la beraber nefes vermeye mecburuz, öyleyse, gelin, ça%ı yakalayalım; ça% atla-
mak falan de%il de, ça%ı yakalayalım.

Kendi millî varlı%ımızı, millî de%erlerimizi, millî ahlakımızı, millî ki"ili%imizi, 
muhafaza edelim ve bunları Üniversal de%erlerle zenginle"tirelim. Üniversal de%er-
lere, size ters dü"meyen üniversal de%erlere, insanlı%ın yarattı%ı de%erlere sırtınızı 
çeviremezsiniz; kimse çeviremez; aksi halde, ya"ayamazsınız, (ANAP sıralarından 
“Programda yok” sesleri)

Programa gelince: E%er "u protokolda var da programda yoksa, o, di%erini ta-
mamlar; her ikisinde de yoksa, burada söyledi%imiz "eyler onu tamamlar. (DYP ve 
SHP sıralarından alkı!lar, ANAP sıralarından gülü!meler)

De%erli milletvekilleri, niye tartı"ıyoruz; birbirimizden bir "eyler ö%renece%iz. 
Siz burada bo" yere mi nefes tükettiniz, söyledi%iniz "eyler bo"a mı gitsin istiyorsu-
nuz? !"te biz onlardan yararlanaca%ız. Bunu söylüyoruz. (DYP ve SHP sıralarından 
alkı!lar)

Olay "udur: De%erli bir partinin de%erli bir sözcüsü arkada"ımız, geldi, bana 
döndü; “biraz daha adil davransaydın” dedi ve beni adaletsiz davranmı" olmakla 
suçladı; sonra da, “Sayın !nönü’nün altına TÜB!TAK, Türk Standartları Enstitüsü 
yahut neyse, dört be" tane kurulu"un ba%landı%ını” söyledi ve “görüyorsunuz, ne 
kadar önem verilmi"” gibi bir fikri ortaya attı. O de%erli arkada"ımla ben gene geç-
mi"te beraber çalı"tım. Kendisi Ba"bakan Yardımcısıydı ve...

NECMETT"N ERBAKAN (Konya) — Aynı kazı%ı ben de yemi"tim. (RP sıra-
larından gülü!meler)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — 21 Nisan 1975 tarihinde 
- ki, bu Hükümet 31 Martta kurulmu"tu - güvenoyu aldıktan sonra, Devlet Bakan-
ları ve Ba"bakan yardımcıları arasında görev taksimi yaptım. $imdi - tarihi de bura-
da, isterseniz herkese de verebilirim - Devlet Bakanı ve Ba"bakan Yardımcısı Sayın 
Necmettin Erbakan’a ba%lı tek birim var; o da Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara"tırma 
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Kurumu. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar, gülü!meler) Kendisini mahcup etmek is-
temezdim; ama, i"i ters yerden tuttu. (Gülü!meler)

De%erli arkada"larım, bizim tatbikatımızda, Ba"bakan Yardımcısı - bilhassa 
koalisyonlarda - koordinatördür ve Ba"bakan Yardımcısı - e%er uyum isteniyorsa 
- Ba"bakanın bildi%i her "eyi bilmeye ve bir "ey icra edilecekse, Ba"bakanın onunla 
isti"are ederek, onları icra etmesine yarayan fevkalade de%erli bir yerdir. Onun için-
dir ki, genellikle, Ba"bakan yardımcılarının altında, ünite olmaz; çünkü, ünite olur-
sa, o zaman bu fonksiyon i"lemez. Binaenaleyh, hiç kimsenin diyece%i bir "ey yok. 
Açıklıkla söyleyelim; iki siyasî parti, "u veya bu "ekilde kendi zorluklarını yenmi" ve 
bir program etrafında bir araya gelebilmi"tir. Açıklıkla söyledik.

Gayet tabiî ki, “Ülkenin büyük sorunları” dedi%imiz zaman - bize yöneltilmi" 
suallere de cevap verece%im - ülkenin büyük sorunlarını huzurunuza getirmezsem, 
bu toplantı hedefine varmaz. Ülkenin birinci büyük sorunu, kan dökülüyor... Me-
sele ciddidir ve her birimizi alakadar eder. Kan dökülüyor... “Efendim, biz önleye-
medik, siz önleyin” yahut “bir haftadır Hükümetsiniz, hâlâ niye önlemediniz” gibi 
sözlerin, bence geçerlili%i yoktur. Gerçekten içinizde bu i"i bir hafta zarfında ön-
leyebilecek, durdurabilecek birisi varsa, gelin bir hukukî "ekil bulun, ben hemen 
bu ak"am görevimi ona devredeyim. (DYP sıralarından alkı!lar) Fevkalade ciddî bir 
olaydır. “Ben bunu bir hafta içinde yapabilirim” diyen kimse varsa, “bir ay içinde, üç 
ay içinde yapabilirim” diyen varsa, ben görevimi devire hazırım. Bize Türkiye lazım; 
bize koltuk, makam vesaire lazım de%il, bize bu ülkede huzur lazım, güven lazım. 
(DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

De%erli milletvekilleri, geçen 11 ay zarfında anar"i tablosu 402 ki"idir ve bu-
nun hemen hemen 300’e yakını devletin güvenlik kuvvetleridir; askerdir, subaydır, 
generaldir, polistir, kaymakamdır ve geri kalanı da masum vatanda"lardır; çoluk ço-
cuktur, ihtiyar kadındır, ihtiyar adamdır. Günahtır... 1984 yılından bu yana geçen 
7 sene zarfında 2.500 ki"i hayatını kaybetmi"tir. Bu 2.500 ki"inin de 1.000’e yakını 
gene güvenlik mensubudur. Yurdumuzun bir aziz kö"esinde fevkalade büyük bir 
rahatsızlık vardır ve yurdumuzun bu aziz kö"esinde devlet fevkalade büyük yara al-
mı"tır; halkla devlet arasına da mesafe girmi"tir. “Halkın tümü” demiyorum... Halk 
vatanperverdir... Halk korku içerisindedir... Halk, devletine, milletine ba%lıdır; ama, 
ne yapsın ki, ak"am olunca e%er devlet el de%i"tiriyorsa, bu insanların - can bu; can 
her "eyden aziz - birtakım korkular içerisinde olması kaçınılmazdır. Yedi senedir bu 
i" yapılamamı"tır. Siyasî tartı"malarda “niye yapamadınız” gibi sorular yine sorulur 
da... $imdi gelin de bunu nasıl yapaca%ımızı bir konu"alım. Biz sizin önünüze gele-
lim. Olayı anlatalım... “Ben bundan ne siyasî fayda çıkarırım” diye dü"ünenleriniz 
de olabilecektir; ona da bir "ey demiyorum; ama gelin, bize de%il, devlete yardımcı 
olun, Türkiye Cumhuriyeti Devletine yardımcı olun.

Sadece o bölgenin vekillerine de%il, milletin vekilleri olarak hepinize sesleni-
yorum; hem halkı devletle ısıtmanın, devletle yeniden kucakla"tırmanın yollarını 
arayalım hem de kur"un atan elleri kıralım. (DYP sıralarından alkı!lar) !nsanları 
öldürmenin hiçbir gerekçesi olamaz. !nsanları öldürme, ne kalkınmanın tedbiri-
dir, ne hür olmanın tedbiridir, ne "unun, ne bunun tedbiridir; hiçbir "eyin tedbiri 
de%ildir. Terör, fevkalade yanlı" bir "eydir; ama, var! Öyleyse, Türkiye bu dertten 



VII. Dem"rel Hükümet" • 6687

kurtulmadıkça, ba"ka "eyleri yapamaz. Bu, büyük "ehre sıçramı"tır. 9 milyon nü-
fuslu büyük "ehir !stanbul, Türkiye’nin bir sorun "ehri haline gelmi"tir. Üzülerek 
söyleyelim ki, devletimiz, bu büyük "ehrin sorunlarını zamanında anlamakta ge-
cikmi" ve gerekli tedbirleri de alamamı"tır, öyleyse, yine, “niye alamadınız” diyen-
leri muaheze edebiliriz, - o da çözüm de%il çünkü - fakat ondan evvel geleni, gelin 
buralara çözüm getirelim, çözümler, mutlaka demokratik olsun, mutlaka hukukun 
içinde olsun, mutlaka hukukun üstünlü%üne dayansın. Çünkü, burada hukuk dev-
leti, demokratik otoritesini ispatlamak mecburiyetiyle kar"ı kar"ıyadır. Türkiye 
Cumhuriyeti, hukuk devleti olarak otoritesini ispatlamaya hukukun üstünlü%ünü, 
zulme kaçmadan, zorbalı%a kaçmadan, haksızlı%a kaçmadan, adaleti koruyarak ve 
hukukun içinde kalarak gücünü ispatlamaya mecburdur. Evet, Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti, hukuk devleti olarak kalabilecekse - ki, kalması lazımdır - “Olmuyor i"te 
bu, demokraside yapılamıyor” dedirtmemesi lazımdır. Bu müessesenin i"idir; en 
önemli olay, bu müessesenin i"idir. Gelin, bunu önünüze getirelim, bunu konu"a-
lım ve önyargısız konu"alım, husumetsiz konu"alım, bundan evvelki zihnimizdeki 
bütün dü"üncelerimizi bir kenara atalım, bir de öyle deneyelim; bunun içinden bir 
"ey çıkaralım; çare çıkaralım. Bu olayın hükümetlerin i"i olmadı%ı meydana çıkmı"-
tır, Çünkü, hükümetlerin i"i olsaydı, bu zamana kadar yapılır gelirdi. Gelin, bunu 
devlet i"i olarak, devletin bütün kurumlarına hareket verecek "ekilde, onlara destek 
verecek "ekilde, onlara cesaret verecek "ekilde, moral verecek "ekilde; ama, evvela 
buradan ba"layacak "ekilde, bu olaya bir çare arayalım, bir çare bulalım.

Tabiî, denilebilecektir ki, "unu yapın, bunu yapın, onu yapın... Türkiye Cumhu-
riyeti koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi okunalı bugün bir hafta oldu. 
Biz, bu bir hafta zarfında devleti ö%renmeye, nerede ne var, onları bilmeye çalı"ı-
yoruz. Devlet zor i"tir, dı"arıdan bakıldı%ı gibi de%ildir birçok "ey; içine girdi%iniz 
zaman çok "eyler de%i"iktir. (ANAP sıralarından gülü!meler) Ben bu sabah 54 trilyon 
bütçe açı%ıyla kar"ı kar"ıyayım; hadi bana 54 trilyonu buluverir. (ANAP sıralarından 
gülü!meler) Ben bunu devralıyorum beyler. “Bul kendin” diyemezsiniz bana. Ben, 
size bugün Türkiye’nin içinde bulundu%u durumu anlatıyorum. 98 trilyonluk bütçe 
fonlarıyla, "usuyla busuyla, a"a%ı yukarı 176 trilyona çıkmı"; bunun 54 trilyonu 
açık; ayrıca da, 5 trilyon, üreticiye para vermeniz lazım. Bize, "unu dediniz yapma-
dınız, bunu dediniz yapmadınız, hadi yapın diyeceksiniz; biz de size döner deriz 
ki, peki, seçim zamanı gelirken tütün piyasası ilan etmenin ne alemi vardı canım. 
(ANAP sıralarından gürültüler)

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Bunları bilerek söz verdiniz.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Tütün yoktu orta yerde, 

tütün. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar) Ha, rey alacaktınız de%il mi? Türkiye Cum-
huriyetinde ne zaman ekim ayında tütün piyasası ilan edilmi"? Tabiî, bu bir siyasi 
mücadeleydi. Binaenaleyh, bu siyasî mücadelenin faturasını öderiz, hiç kimse endi-
"e etmesin; yalnız sizin vaatlerinizi ne yapaca%ız, sizinkileri ne yapaca%ız? Yani siz, 
70 lira bu%daya, bilmem "u kadar "una, bu kadar buna; hepsini bırakmı" gitmi"si-
niz, duruyor bunlar. Toprak Mahsulleri Ofisinin "u anda 1 trilyon 175 milyar lira 
borcu var; ne yapaca%ız bunu?

H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — Hükümet çare müessesesidir.
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BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Tabiî, tabiî, hükümet çare 
müessesesi de, sizin tortunuzun da çaresini arıyor; onu demek istiyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkı!lar)

$u konuda da beni iyi dinleyin lütfen. $unu söylemek istiyorum: On sene de-
vam eden yüzde 60 enflasyon Türkiye’nin bütün vidalarını gev"etmi"tir. $unu yap-
tık, bunu yaptık, "u kadar icraat yaptık, "öyle parlak bir "eyler yaptık falan diyebi-
leceksiniz; diyeceksiniz; çünkü, yo%urdum kara diyen olmaz. Yalnız, bir gerçek var 
orta yerde; hakikaten, bu enflasyon on sene yüzde 60 civarında olmu" mu? Olmu". 
Buraya gelip diyebilirsiniz ki, yüzde 70 dediniz; ama öyle de%il... Ya ne? Yüzde 66. 
Ne fark eder ki 70’le 66? Burada denen sözü söylüyorum. Efendim, toptan fiyatı 
54 imi", tüketici fiyatı da 66 imi"... Zaten, tüketici ölçülür; bu 12 aylık vasatidir. 
Biz devletin rakamlarını kullanıyoruz. Mutfa%a girdi%iniz zaman, yüzde 100’dür o; 
mutfak yüzde 100’dür. Binaenaleyh, canına okumu"sunuz, orta sınıf diye bir "ey 
kalmamı". Orta sınıf diye bir "ey kalmamı" ki, bundan üç buçuk dört ay evvel bu 
kürsüden konu"urken orta sınıfın canlandırılması gerekti%ini Hükümet buraya ge-
tirdi. Biz de dedik ki, “bir zamanlar orta sınıf vardı, ne oldu buna?” (DYP sıraların-
dan alkı!lar) Orta sınıfı canlandıralım diye buraya geldi%inize göre ne yaptınız ki 
orta sınıfa, canlandıralım diyorsunuz? Orta sınıfın canına okunmu"tur; köylüsü 
ile i"çisi ile memuru ile esnafı ile "oförü ile emeklisi ile dulu ve yetimi ile. Yüzde 60 
civarında olan gayri safi millî hâsıla payı yüzde 30’a dü"mü". !stedi%iniz kadar, "unu 
yaptık, bunu yaptık deyin...

Bakınız, 1991 Kasımında Türkiye… Sayın Mesut Yılmaz’ın, “hükümet zor i"tir 
ve her zaman zor i" olmu"tur, "urada oturanların i"i daha zordur” demi" olmasını 
takdirle kar"ılıyorum, yalnız, ondan sonraki cümlelerini hıfzederek. Ben de onun 
altına cümle ekliyorum; hakikaten bu Hükümetin i"i zordur... (ANAP sıralarından 
“Vazgeçtin mi?” sesleri) Ben buradan arkada"larıma bakarken, kendim orada yokum 
ya, “bunların i"i zordur” diyorum. Çünkü, hadi bakalım, 54 trilyon lirayı bulun da, 
bu borçları ödeyin bir ay içerisinde... (DYP sıralarından gülü!meler) Hadi bakalım, bu 
yüzde 66 enflasyonu indirin a"a%ıya... Evet... Hadi bakalım, milyonlarca i"size i" ve-
rin... “Canım, bu i"in böyle oldu%unu bilmiyor muydunuz, niye talip oldunuz buna” 
diyebilirsiniz. Ha, "imdi biz, bunları düzeltiriz diye talip olduk. (ANAP ve RP sırala-
rından “Ne zaman?” sesleri) Biz bunları düzeltiriz. Bakınız beyler, zaten, bunu birisi 
düzeltmeyecek mi? Düzeltecek. Yani, "u Parlamentonun içinden bir grup siyasî ki"i 
çıkıp “biz bunu düzeltiriz” demeyecek mi? Demeyecekse, bu Parlamentoya gerek 
yok! Diyecek... $imdi o, bugün biziz, yarın siz olursunuz, öbürgün öbür taraftaki 
arkada"lar olur. Yeter ki bu ya"asın, yeter ki bu alterasyonu olsun, yeter ki bu böyle 
olsun.

$imdi, daha i"in ba"ındayız, güvenoyu bile almamı"ız, bir haftadır da didiniyo-
ruz, çırpınıyoruz. “Siz bu i"i yapamazsınız” deniyor. Canım, biz bu i"i yaparız diye 
çıktık orta yere. “Siz bu i"i yaparsınız” demenizi de beklemiyoruz; ama, daha i"in 
ba"ında halkın moralini kırmayın hiç olmazsa. (Gülü!meler) Ama, gene deyin, gene 
deyin; yaparsak mahcup olursunuz. (DYP sıralarından alkı!lar, gülü!meler, ANAP sı-
ralarından “Biz mahcup olalım” sesleri)
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Gerçekten, Türkiye, bu enflasyon i"ini halletmedikçe hiçbir "eyi halledemez. 
Enflasyon ile kalkınmı" bir ülke yoktur. Ben burada kotasyonlar yapmak istemiyo-
rum; yani, daha önce söylenen sözleri getirip söylemek istemiyorum. Enflasyon, 
kaynak yaratmaz. Faizin de muharriki enflasyondur. Yalnız, dünyada bir nizam var; 
dünyadaki nizamı inkâr ederek bir yere varmanız da mümkün de%ildir.

“Efendim bu kadar Batıcı olmayın vesaire” dendi. Biz Türkiye’nin Hükümeti-
yiz, Türkiye için varız, Türkiye’nin onurlu ba%ımsızlı%ını koruruz, menfaatlerini 
koruruz. Bu demek de%ildir ki, herkesle iti"elim kakı"alım... Hayır. Bunu uygar bir 
biçimde koruruz. Herkesle dostluk yaparak koruruz, barı" içinde koruruz.

Herkes "undan emin olmalıdır ki, zorluklarımız içerisinde en önemli olaylar-
dan birisi de dı" borçtur. Yalnız, gelin "u enflasyon i"ini biraz tartı"alım. Biz burada 
enflasyonun sebebini, kamu borçlanma gereksiniminin - dilim de dönmüyor ya o 
lafa - nispetinden dolayı alıyoruz... (Gülü!meler)

MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Orta%ının terimi.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Yani, yüzde 10-12, e%er 

bu kamu borçlanma gereksinimi oluyorsa, i"in içinden çıkamazsınız. Ne olacak? !n-
direceksiniz bunu, indireceksiniz! Nereye indireceksiniz? 4’e, 5’e; daha sonra 2,5’e 
2,5’ten yukarı çıkarmayacaksınız. Yalnız, bakın bakalım bu ihtiyaç nereden geliyor? 
Bu ihtiyaç iki yerden geliyor; bir tanesi devletin konsolide bütçe açıklarıdır, bir ta-
nesi de K!T’lerden geliyor.

$imdi, K!T’ler... K!T’leri ne yapalım?
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Satın!
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Çok büyük fonksiyon gör-

mü"tür K!T’ler; Türkiye’de sanayile"menin önderli%ini yapmı"tır; bugün, 650.000 
ki"iye hizmet vermektedir; üretimin de önemli bir kısmını yapmaktadır. Yalnız, 
K!T’ler bir sorundur, K!T’lerin sorun olmadı%ını kabul eden kimse yok, sorun de-
%ildir diyen yok. Yalnız, hadi bakalım, bu sorunun içinden nasıl çıkalım? Özerkle"ti-
relim yahut özelle"tirelim, yani bunları satalım... Satalım... Hadi alıcı bulun! Bunlar 
satılabiliyordu da, bizden evvelki hükümet niye satmadı?

KEMAL NAC" EK$" ("stanbul) — Satılmayı durdurdunuz.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Çünkü, onlar da biliyor-

du meselenin "eyini... Hiç elinizi açmayın beyler; yani, satılabiliyorduysa, satmanız 
lazımdı... Satabildi%iniz, 1 milyar dolarlıktır, hepsi ondan ibarettir; onda da çok 
büyük tartı"malara sebep olunmu"tur.

Evet, bunları özelle"tirelim... Hay hay... Yalnız, nasıl özelle"tirece%iz, kim ala-
cak bunu? Bunu alan yok ki... Kamu hizmeti görenlerin dı"ında olanları söylüyo-
rum. Öyleyse, bir, ara program takip etmek lazım. Bunların özelle"tirilmesine ko-
alisyon partileri kar"ı çıkmıyor ve burada yazılmı"tır... Bunları nasıl özelle"tiririz? 
Özelle"tiririz... $öyle özelle"tiririz: Belki gruplandırırız, düzeltiriz, ondan sonra 
özelle"tiririz. “Bu çare de%ildir” diyenlere sesleniyorum: Gelin söyleyin, ne yapa-
lım? Sorun, benim sorunum de%il; hükümetler gelir, hükümetler gider, yarın bura-
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ya ba"ka bir hükümet gelir oturur; onların da sorunu. Ke"ke sadece hükümetlerin 
sorunu olsa; sorun milletin sorunu, devletin sorunu...”

!"te, Hükümet önünüze geliyor, diyor ki, "öyle bir solüsyon getiriyoruz, bunu 
be%enmiyorsanız, be%endi%iniz bir "eyi söyleyin; o zaman yapıcı olur i". Yani, bunu 
da kerhen yapmayın, kerhen söylemeyin; “Mademki yükü aldın, altında kal” diye-
mezsiniz. Çünkü, bizim altında kalmamızla mesele bitmiyor.

Bu yüzde 60 enflasyonu Türkiye durdurmaya mecbur; bir millî mesele haline 
gelmi"tir; senin, benim, onun meselesi de%ildir, hepimizin meselesidir. !"te bu, orta 
sınıf diye bir "ey bırakmamı"tır. Gelir da%ılımını berbat etmi"tir ve a"a%ı yukarı 40’a 
yakın ilimizden göçe sebep olmu"tur. Kalkınmakta gecikmi" yöreler veyahut da kal-
kınmada öncelikli yörelerin sayısı 48’e çıkmı"; 48 il, bugün, kalkınmada gecikmeli 
yöre. Hatta bunun ucunu biraz açsan 60’a, 70’e falan da çıkacak. Türkiye’nin 4 ili, 
gayri safi millî hâsılasının yüzde 42’sini yapıyor; !stanbul, Ankara, !zmir, Kocaeli, 
Bursa’yı da katarsanız içerisine, Adana’yı da katarsanız, 6 ili yüzde 50’sini yapıyor. 
Oralarda toplanırız, ülkenin ba"ka kö"elerini bo"altırız. Onun için, !stanbul’a her 
sene 300 bin, 400 bin göç oluyor, kendi nüfusu da artıyor; hadi çıkın meselenin 
içerisinden... Küçükçekmece mıntıkasında 600 bin nüfus var, 60 jandarma asayi" 
görevi yapıyor... Yani, bu sıkıntıların içerisine Türkiye itilmi"tir. Bu sıkıntıların içe-
risinden Türkiye’yi çıkaraca%ız; hep beraber çıkaraca%ız. (ANAP sıralarından “aaa...” 
sesleri, gürültüler)

Haa, “Siz çıkarın” diyorsanız, “mademki meseleyi bize bırakıyorsunuz, ma-
demki meselenin ucundan tutmuyorsunuz, öyleyse, biz de, “çıkarmıyoruz” deme-
yiz, bütün gücümüzü kullanırız açıkça. Ben size bir yeni yakla"ımla yakla"ıyorum ye 
diyorum ki: “Gelin beyler, yardımcı olun, bu i"in içinden çıkalım.” Yüzde 2,5 nüfus 
artı"ı, yüzde 2,2 kalkınma, yüzde 66 enflasyon... !"te buyurun, Kasım 1991... Nüfus 
artı"ından daha az kalkınma, fukarala"ma demektir.

50 milyar dolar borç... Efendim, 50 de%il, 43... 43 olsun; orada görünmeyenler 
var, FMS borcu var, "u var bu var; yine 50 milyara gelir o.

GÜNE$ TANER ("stanbul) — FMS içinde, 43 milyar.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Kalkamayız bu kadar bü-

yük borcun altından. 86 trilyonu bulmu" iç borç ve mevduatlarınızın tümünü; yani 
yüzde 60’ını devlet emiyor ve böylece de kalkınmaya falan para kalmıyor. “Efendim, 
özel te"ebbüs yapsın bunu...” Özel te"ebbüse siz kaynak bırakmıyorsunuz ki... Bor-
sa... Borsanın imkânlarını devlet yemiyor. Merkez Bankası... Onun imkânlarını da 
devlet yemiyor. Devlet, hesabını yitirmi". Binaenaleyh, devletin hesabını yeniden 
bir araya getirmeye mecburuz. 119 tane fon... Bunların içinden bir kısmı lazım. 
Mesela, Sava" Sanayi Fonu lazım, birtakım fonlar lazım; ama, di%erlerinin hepsini 
bütçede giderler bunlardır, gelirler bunlardır diye muhasebe tekni%ini sa%lamamız 
lazım. Ba"ka türlü, bütçe disiplini falan getiremeyiz. Yani, da%ıtmı"ız "eyi... Da%ı-
tanlara falan da; gene söylüyorum, bir ele"tiri yöneltmiyorum, gerekti%i zaman yö-
neltirim de... Demek istedi%im "ey, gelin bunları toparlayalım.

Nihayet, sanayile"me... Bu kitabın bir yerinde “sanayile"me hemen hemen dur-
mu"tur” yazıyormu", bir yerinde “ivmesini kaybetmi"tir” yazıyormu", bir yerinde 
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de “sanayile"mede Türkiye mesafe almı"tır” yazıyormu"... Bunların musahhih gibi 
okunmasına gerek yok. Her "ey orta yerde, durum orta yerde. Sanayile"me; bilhas-
sa imalat sanayii her sene yüzde 5 geriye gitmek suretiyle, yüzde 60 geriye gitmi"-
tir. !malat sanayiine yapılan yatırım orta yerde. !malat sanayiine devletin yaptı%ı 
sabit sermaye yatırımları içerisinde miktar yüzde 20’lerden 5’e dü"mü", özel te-
"ebbüsün yaptı%ı miktar da yüzde 35’lerden yüzde 25’e dü"mü"tür. Budur hadise. 
Bugün, Türkiye’nin satacak malı yok ve dı" pazarlara satılabilecek malı yok; çünkü, 
geçen be" sene zarfında, Türkiye, imalat sanayiine iyi-kötü yapabildi%i yatırımların 
ço%unu dı" pazarlara satılabilir mal olarak yapmamı" da, daha çok iç pazarlara gi-
den mal olarak yapmı". Öyle ise sanayile"me olayına yeniden bir bakmamız lazım. 
Millî bir sanayi yapalım; yalnız de%erli milletvekilleri, bu, dünyayla kucakla"ma ola-
yını, yani küreselle"me, evrenselle"me olayını küçümsemeyin; bunlar, böyle, alaya 
alınacak konular de%il. Alı"veri" yapıyorsunuz dünyayla; yapmazsanız o alı"veri"i, 
batarsınız. Mal satacaksınız ve yatırım yaptıracaksınız, çıktı%ınız piyasalarda re-
kabet gücünüz olacak. Yaptı%ınız malın rekabet gücü yoksa, o piyasalarda bir "ey 
yapamazsınız. Çalı"an nüfusun yüzde 50’si mai"etini hâlâ tarımdan tedarik eden 
bir Türkiye’desiniz. Bu nispet Amerika’da yüzde 3, Ortak Pazar ülkelerinde de yüz-
de 7,5-8. Ortak Pazar olayını gözardı edemeyiz. Ortak Pazar olayı sadece bir Ortak 
Pazar olayı de%il; bir Avrupa komünitesi olayı de%il. Avrupa’nın her "eyine imza 
koymu"uz. Paris Antla"masına devletin angajmanı var; Türkiye Cumhuriyeti Dev-
letinin. Devlette mütemadiyet var. Neyin altına imza koymu"? !nsan Haklarının 
altına imza koymu". !nsan hakları, Türkiye’de, dı"arıdaki insanların ho"una gitmek 
için de%il, kendi insanlarımız için lazım.

De%erli milletvekilleri, bu i"kence olayını falan kimse yadırgamasın. Yani, i"-
kenceden kimsenin tüyleri diken diken olmasın. Türkiye’de i"kence varsa, bu ayıp-
tır, insanlık ayıbıdır; kökünden kazınmalıdır; herkes bu noktaya gelmelidir. (DYP 
ve SHP sıralarından alkı!lar) Çünkü, kime yapıyorsunuz i"kenceyi? Kendi vatanda-
"ınıza. Suç i"lemi" adam; suçun kar"ılı%ında bir ceza yok mu? E%er verebiliyorsanız, 
onu verin, onu vermeyi ba"arın ve ona ilave ceza veremezsiniz, onun dı"ında da 
ceza veremezsiniz.

Hapishaneler... Bu hapishanelerle de - açık söylüyorum - dünyanın önüne çı-
kamayız. Bu da dünyanın önüne çıkmak için de%il... Adam kaza kader kurbanıdır... 
Kısasa kısas devri çoktan kapanmı"tır. Modern hukukta, ceza, ibreti müessiredir; 
ceza, nedamet getirtecektir; ceza, ıslaha yarayacaktır. E%er bir adam bir suç i"lemi"-
se, o zaman ona dayak atın, bir "ey yapın... Böyle bir "ey yok! Öyle ise, cezaevine 
koydu%unuz adam da sizin vatanda"ınızdır. Allah kimsenin ba"ına i" vermesin, öyle 
ise, ona, insan gibi muamele edeceksiniz. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar) !nsan 
gibi muamele, insanlık hakkıdır. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar) Bir adamın ba-
"ına bir "ey gelmi" olması, onun insan gibi muamele görmesini engellemez. (DYP 
ve SHP sıralarından alkı!lar) Ne yapalım yani, adamı ba"ımızın üstüne mi çıkara-
lım? Hayır! Onu diyen de yok size. Öyle ise, gelin, dünyanın de%erlerini, dünya ile 
bölü"meye mecburuz; ama, kendi de%erlerimizi ya"atmak "artıyla. Kim diyor size 
“yozlasın” diye... Yozla"mayalım; ama, uzla"alım. Olay oraya gelmi"tir.
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$imdi, burada çok "eyler söylendi. Bence, bu kitap iyi okunursa görülecektir ki, 
öyle de%il. Efendim, burada orman bilmem nesi yok... Var! Niye olmasın? Burada 
sanayile"me yok...

O da var! Burada aile yok... O da var!
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmara!) — Ba"örtüsü yok.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — O yok; do%ru.
Burada çok yanlı" anla"ıldı%ı için bir "eyi izah etme durumundayım, o da "u-

dur: Türkiye’nin sanayile"mesinde, bir zamanlar, “Türkiye, ithalat ikamesi yolunu 
denedi” diye kıyamet koptu. Ne yapacaktı Türkiye? Türkiye’nin bir rehabilite mese-
lesi var; bugün de çözülmü" de%il.

“Size 12,5 milyar dolar rezerv bırakıyoruz, vaktiyle 70 senti arayanlara; 
Lüksemburg’dan 1 milyon dolar alanlara...” Yani, devlet "imdi, Lüksemburg 1 mil-
yon dolar verince almıyor mu? Elinin tersiyle mi itiyor? (ANAP sıralarından “#stemi-
yoruz” sesleri)

Ne istemiyorsunuz... Her sene 4-4,5 milyar dolar taze para bulmaya mecbursu-
nuz. Ba"ka türlü götüremezsiniz.

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — O zaman alamadınız...
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bakınız, gene beni din-

leyin, sonra bildi%iniz gibi karar verin. Türkiye’nin elinde 12,5 milyar dolar rezerv 
olması iyi, çok sevinilecek bir "ey; yalnız, kar"ılı%ında da 50 milyar dolar borcu ol-
ması kötü.

Bu rezervi nasıl yapmı"ız? Kendi paramızla mı yapmı"ız? Yani, Türkiye dı"arıya 
ihracat yaparak, oradan kazandı%ı paralarla rezerv mi yapmı"? Yok; "öyle yapmı":

Türkiye, geçen yedi sene zarfında, yani 1984-1991 arasında, 100 milyar do-
larlık ithalat yapmı", 42 milyar dolarlık borç ödemi" (142 milyar dolar) 10 milyar 
dolar da rezerv yapmı"; 152 milyar dolar... Bu 152 milyar doları nereden bulmu"? 
70 milyar dolarını kendisi kazanmı", 80 milyar dolarını ödünç almı". Bu 80 milyar 
doların 42 milyar dolarını geriye ödemi", 10 milyar dolarını da rezerve koymu", 
geriye 35-40 milyar dolayında bir borç kalmı"; 10-12 milyar dolar da öncesinden 
varmı", bulmu" 50 milyar doları. Bu rezerv, bizim kazandı%ımız bir para de%il. Bu 
rezerv, bizim yüksek faizle ödünç aldı%ımız bir para. $unu söyleyelim...

GÜNE$ TANER ("stanbul) — Öyle hesap yok...
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Bakın, nasıl hesap ya-

pılıyor; hesap bu i"te. $imdi, siz, Türkiye’de kuru reel kur tutacaksınız, faizi, reel 
faiz tutacaksınız ve dünyanın faiziyle Türkiye’nin faizini denkle"tireceksiniz. Bunu 
yapamazsanız, rekabet eden bir ekonomi falan kuramazsınız. $u planın getirdi%i 
olay o. Katma de%erden i"çinizin aldı%ı da dünyanın seviyesinde olacak. Bu üç "eyi 
yapamazsınız, globalle"me dedi%iniz "eyi yapamazsınız. Yani, kur reel, faiz reel ve 
katma de%erden i"çinizin aldı%ı da o istikamette olacak. Yüzde 60 enflasyonla bun-
ları tutamazsınız. Yüzde 60 enflasyonunuz varsa, siz e%er kuru da yüzde 25’lerde 
tutarsanız, geriye yüzde 35 makas kalır. Gerçi giderayak makası biraz kapattınız, 
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yüzde 8’e falan indirdiniz; ama, bu arada da dünyanın parası dı"arıya verilmi"tir 
faiz olarak. Öyle de%il mi? Türkiye’ye gelen, sıcak paradır. $imdi, bu makas çok ka-
pandı%ı için, Türkiye’ye gelecek paraların bir kısmı azalabilir; çünkü, tatlı para bu. 
Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 30-35 faiz verilmiyor. Ama bakınız, gayri safî millî 
hâsılasının yüzde 10’unu kamu açı%ı, gayri safî millî hâsılasının yüzde 10’unu iç ve 
dı" faiz olarak veren bir memlekette hangi ekonomiden ve hangi zenginle"meden 
bahsediyorsunuz? Edemezsiniz! Bunlar düzelecek, bunları düzelteceksiniz. E%er 
biz bunları düzeltemezsek biz, “düzeltece%iz” diye geldik- bunlar daha kötü olarak 
ba"ka bir hükümetin üstüne kalır. Bunları düzeltmenin de yolu, söyledi%im gibi, 
bence - ideolojiyi bir kenara bırakacaksınız - akılcı ekonomik politikalardır. Bugün 
dünyada ve bugün ülkemizde yapılacak i", bence - hangi siyasî görü"te olursak ola-
lım, görü"lerimizi kendimiz yine muhafaza edelim - büyük olaylarda olayın içine 
girmek ve onun tedbirini bulmamız gerekecektir.

Sayın Ba"kanım, kaç dakikam var?
BA$KAN — Efendim, normal süre olarak 20 dakikanız var. (ANAP ve RP sıra-

larından gürültüler)
KEMAL NAC" EK$" ("stanbul) — Nerede 20 dakika var Sayın Ba"kan?
BA$KAN — Sayın Ek"i, saate bakmadan niçin itiraz ediyorsunuz? Efendim, 20 

dakika zamanı var, toleransı da var. Sayın Erbakan’a, Sayın Ecevit’e, Sayın Yılmaz’a 
tanıdı%ımız toleransı da var. (DYP sıralarından alkı!lar, ANAP ve RP sıralarından gü-
rültüler) Alkı"lanacak bir "ey yok, biz realiteyi söylüyoruz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Tartı"maya gerek yok. 
Kaç dakika verirse, onu kullanaca%ım; yani, pazarlı%ım falan yok.

$imdi, bir ele"tiri daha yapılıyor; ama, "u ithal ikamesi konusunu tamamlaya-
yım. Döviziniz yok, size mal lazım... Ne yapaca%ız? Bu malı yapan fabrikaları ya-
palım... Yaptık! Bu yaptı%ımız fabrikaların önemli bir kısmı 1980-1990 arasındaki 
döviz gelirlerimizi sa%lamı"tır. Olmasaydı neyle sa%layacaktınız? Sonra devir de-
%i"ti, dünya da de%i"ti; dünya bu defa açık rekabete gitti, dünya daha geni" ticarete 
gitti, ülkeler birbirlerine daha çok, sınırları kaldırma, sınırları fiktif vaziyette bı-
rakma gibi durumlara gitti. Aslına bakarsanız, bu da, rekabet olayından insanlı%ın 
yararlanması içindir. Rekabet yoksa, kayna%ınızı israf edersiniz. Hepiniz söylüyor-
sunuz; kaynak çok önemli bir olaydır. Yalnız ki"i, kaynak elinde varsa, kayna%ı ne 
yapacak? Amacı yoksa, projesi yoksa, yapaca%ı i"i bilmiyorsa; kayna%ı ne yapacak? 
!"te, onunla Cadillac alır, bilmem, saray yapar üstüne oturur, "u olur bu olur; pet-
rol zenginlerinin yaptı%ı gibi. Bizim, cumhuriyetin ba"ından beri fevkalade hırslı, 
fevkalade yüksek arzulu bir durumumuz olmu"tur. Biz, pahalılı%ı, yoksullu%u, çare-
sizli%i, cahilli%i ye peri"anlı%ı ortadan kaldırmaya koyulmu"uzdur. !kinci Dünya Sa-
va"ına kadar, devlet, gücü yetti%i kadar bir "eyler yapmaya çalı"mı"tır. !kinci Dün-
ya Sava"ı sonunda da demokratikle"me olayı gelmi", çok partiye geçilmi" ve reyle 
seçilen hükümetler gelmi", reyle seçilen hükümetlerin üzerine reyin sahibi gelmi" 
ve Türkiye’nin üstündeki örtü kalkmı"tır. O zaman, hadi bakalım, yol yapalım, su 
yapalım, elektrik yapalım, okul yapalım... Yapalım, her "eyi yapalım. Hep kaynak-
larımız kıt olmu"tur ve nihayet bir agragen ekonomi, bir tarım ekonomisi... Tarım 
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ekonomisinin sanayi ekonomisine, onu hizmet ekonomisine ve enformasyon top-
lumuna çevirmek kolay mı? Fevkalade zor. Geçen kırk sene, elli sene, Türkiye, bu 
"eylerin içerisinde bo%u"arak geliyor. Yalnız, "imdi bir yere geldik; önümüzdeki on 
seneyi kaybedemeyiz, önümüzdeki on seneyi kaybedersek, dünyayı bir daha yaka-
layamayız. Öyleyse, dünyadaki geli"melere paralel olarak ve dünyanın vaziyetine 
paralel olarak, hem amaçlarımızı ortaya koymaya hem de kaynak bulmaya mec-
buruz. Perikles’in bir sözü var; der ki, “Fix your eyes on greatness” Yani, yükse%e 
bakın. Bunu iki bin sene evvel söylemi". E%er burada söylenen "eyler, "u programın 
içinde söylenen "eyler, lüzumsuzsa, onu söyleyin. Lüzumlu; ama, bunun kayna-
%ı yok... O zaman, gelin, hep beraber kaynak bulalım ve bir de takvim yapalım... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Be%enmediniz mi yani sözümü? Peki, siz seyredin, 
biz yapalım. Olur mu? (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar) Yalnız, bize "unu söyleyin: 
“Bunlar lüzumsuz beyler” deyin. Gelin, Türkiye’yi büyütmeyi, Türkiye’ye yeni "ey-
ler kazandırmayı lüzumsuz saymayın, kimse saymasın.

Nihayet, kaynak nedir biliyor musunuz? Be" senede yapılacak "eyi on senede 
yaparsınız... (ANAP sıralarından “Ooo” sesleri) Ooo’luk nesi var bunun? Hiç dü"ün-
mezseniz, hiç yapamazsınız. Ha mı? (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar) Kaynak odur.

Ben bu i"in içinden geliyorum. Benim esas i"im kalkınmacılık. !mar ve in"a 
olayı budur ve evet, kaynaklarınızı a"mayacaksınız; yalnız o bütçecilikte lazım; fa-
kat, siyasî ufka geldi%iniz zaman, büyük bakacaksınız: Böyle bir Türkiye olmaz... Bu 
kadar yaptık... Gene, böyle olmaz... Çok yaptık; az "ey yapmadık, pek çok güzel "ey 
yaptık, yani, her devir yaptı, her devir yaparak geldi. Birbirimizi acımasızca ele"ti-
ririz; ama, yapılarak geldi. Geldi de, Türkiye’ye yeniden limanlar lazım. “Efendim, 
5 tane liman yazdın, 2 tane buraya koydun.” Canım, eksik kalanını da siz söyleyin, 
ilave edelim oraya.

H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — Nasılsa yapılmayacak!
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Dur karde"im! Bütün 

mesele "urada: Türkiye’nin limana ihtiyacı var mı? Var. Türkiye’nin !stanbul’un-
da liman yok. !zmir’inde... Adam, Urla’da bo"altıyor da Alsancak’a getiriyor, ondan 
sonra ve Antalya’sında liman yok ve Mersin Limanında 15 tane gemi, i"in iyi oldu%u 
zaman, iki gün, üç gün, be" gün orada bekliyor. Liman lazım. Nereden itibaren? 
Rize’den ba"layarak liman lazım. (Gülü!meler, DYP ve SHP sıralarından alkı!lar) Evet, 
evet... E%er bir hareket olsa, o Karadeniz limanlarının hiçbirisi yetmez; ne Trabzon 
yeter, ne Giresun yeter, ne Samsun yeter, ne Zonguldak yeter... Ama, gelin, “buna 
gerek yok” demeyin. (ANAP sıralarından, “gerek yok demiyoruz” sesleri) Canım, “neyle 
yapacaksınız?” demek, “gerek yok” demektir, odur o.

Otoyollar... Otoyollar bizim 1979 programımızda vardır, 1977’de de vardır.
NAB" POYRAZ (Ordu) — Kaç kilometre yaptınız?
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Biz mi? 40-50 kilometre 

yaptık; ama, otoyola gelinceye kadar, evvela !zmir’den Hopa’ya gidecek yol lazımdı, 
evvela Samsun’dan Hopa’ya gidecek yol lazımdı, evvela Ankara’dan Samsun’a gide-
cek yol lazımdı, Ankara’dan Zonguldak’a gidecek yol lazımdı... (DYP ve SHP sırala-
rından alkı!lar)
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Sizin ya"ınız müsait mi bilmiyorum; ama, hiç Yeniça%a’dan Zonguldak’a gitti-
niz mi?

Ondan sonra, siz ne kadar yaptınız, biz ne kadar yaptık meselesi de%il mesele. 
Yapılsın. Yalnız, yapılmı" olan otoyolların yekûnu 240 kilometre; haziranda bunun 
700 kilometreye çıkaca%ı söyleniyor. Bu 240 kilometrenin her 10 kilometresinde 
de açılı" yapılmı"tır; hepsi bu. On senede 240 kilometre yaparsanız, 24 kilometre 
eder yılda, Küçümsemiyorum, gene iyi, yani fena de%il. Yalnız, bunların bir an evvel 
tamamlanması, yeni otoyolların yapılması lazım. Lâzım da...

LEYLA YEN"AY KÖSEO%LU ("stanbul) — Para?
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Siyasetin vazifesi odur. 

Siyasetin vazifesi, hedefi ortaya koyacaktır; parayı bulacak, dü"ünecek, siyasetin 
kadroları vardır; administrasyonun da kadroları vardır. Hiç para meselesi, kaygınız 
olmasın; zaten, olmazsa yapamazsınız. Projeniz varsa, parayı bulacaksınız. Biz, çok 
kere, projesizlikten para bulamadık, yani daha do%rusu, projemiz olmadı%ı için pa-
rayı kullanma durumunda olmadık.

Demiryolu... Ne olurdu "u !stanbul-Ankara demiryolunu geçen on senede ta-
mamlasaydınız? Ama, buna lüzumsuz diyemezsiniz, 20 milyon insana hitap eden 
bir yol bu. Sürat demiryolları bugün Avrupa’nın en önemli i"i, Japonya’nın da en 
önemli i"i; !spanya bile 10 milyar dolarla demiryollarını tamire gitti.

Geçen on sene zarfında bir kilometre demiryolu yapılmamı"tır Türkiye’de; 
mevcut demiryolları da ıslah edilmemi"tir; o yüzden de, demiryolları dünyanın za-
rarını eder. “Dünyanın her tarafında demiryolu zarar ediyor” denebilir; ama, bu ka-
dar büyük zarar olmaz. !"te oradan geliyor; 11 trilyon K!T açı%ı var önümde, yani, 
54 trilyon açı%ın 11 trilyonu K!T açı%ı.

“Efendim, siz zam yapmayaca%ız dediniz, hadi bakalım, çıkın i"in içerisinden.” 
Zammı benim kuca%ıma koyduktan sonra, ha sen yapmı"sın, ha ben yapmı"ım, 
ne fark eder? (Gülü!meler) Bu "una benzer: Yani, çocuk do%mu", çocu%un babası 
meçhul; do%uran kadın, götürmü" cami avlusuna koymu"... Ondan farkı ne bunun? 
(Gülü!meler, DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

$imdi, Sayın Yılmaz, “Ah, beni bıraksaydınız da, size "u GAP’ı bir anlatsaydım” 
dedi. Gelin, on be" gün sonra televizyona çıkalım sizinle, GAP’ı bir anlatın mille-
te, bir de ben anlatayım. (DYP ve SHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Hatta 
mü"avirlerinizle falan gelin. Yani, kimi istiyorsanız onunla beraber gelin; sıkı bir 
konudur.

Bakınız, GAP dedi%iniz olay "udur: GAP, Güneydo%u ve Do%u Anadolu’nun kal-
kınmasını örttü. “Efendim Bitlis’e bir "ey yapmadınız” dendi%i zaman, “Canım GAP 
yapılıyor ya! “Kars’a bir "ey yapmadınız” dendi%i vakit “canım GAP yapılıyor ya!” $u, 
Kars’ın "eker fabrikasını bitirseydiniz ne olurdu yani, ne olurdu canım? Bu kadar 
"eyi bize niye bıraktınız yani? (Gülü!meler)

$imdi, GAP olayı "udur: 20 milyon dönüm arazi sulanacak. Dicle (yani Diyar-
bakır) Ovasında, Dicle Nehrinin kollarından gelen sular üzerinde yapılan barajların 
"antiyeleri durmu"tur ve sulama i"leri de durmu"tur; hepsi durmu" ve Devlet Su 
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!"leri, Bayındırlık Bakanı arkada"ımızdan, ayın sonuna kadar ödenmek üzere 3,5 
trilyon lira para istiyor. Be" aydır, altı aydır para alamayan adamlar var ve Urfa 
Tüneli in"aatı durmu"tur. Yani, açmaya gelince hızlı hızlı gidildi; sevinilecek bir "ey, 
gidilsin, millet duysun bunları da, yalnız hem birinci tünel açıldı, hem ikinci tü-
nel açıldı; fakat, "imdi para yok. Adam 2 bin ki"ilik "antiyesini da%ıtmı". Hükümet 
Programında da yazılı o ve e%er, Atatürk Barajı zamanında dolarsa, Urfa Tünelinin 
içine su girecektir. Tünelin temelini ben attım. Binaenaleyh, tünelin içine su gire-
cek; ama, o tünelin ucundan çıkan suyun ovada kanalı yoktur.

CENG"Z ALTINKAYA (Aydın) — Var!
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Dilimde tüy bitti, dört se-

nedir burada söylüyorum “"u kanalları yapın” diye. Urfa Tünelinin içinden çıkan... 
öyle, var demekle olmaz, ben senden iyi biliyorum o i"i. (DYP sıralarından alkı!lar) 
Gayet açık söylüyorum yani...

$imdi, bakın, bir "ey söylüyorum: Tünelin içinden 304 metremikap saniye su 
çıkacak; bununla 4,5 milyon dönüm arazi sulanacak. Halen 1 milyon dönümlük 
"ebeke yok ve o tarihe kadar da "ebeke falan olmaz. $ebeke, çok zor bir i"tir ve 
1980’de ihale edilen Akçakale Kanalı dolmu"tur, sonra yeniden temizlemi"ler.

Ne olurdu "u $anlıurfa Havalimanını yapsaydınız. 1987’de de söyledim burada. 
O günkü Bayındırlık Bakanı de%erli arkada"ımız Giray, burada, “Mevcut meydanı 
bırakaca%ız, Tek tek Da%larının ete%inde bir meydan yapaca%ız” dedi. Bakınız zap-
ta, aynen böyle... Ama, mevcut meydanı ki 1.600 metre toprak pisttir, üzerine 20 
santim beton-asfalt koymak, suretiyle yaptınız; fakat, 1.600 metreye uçak inmez 
ki! Yarın burada üretim meydana geldi%i zaman, bu üretimi nereye koyacaksınız 
beyler, nereye koyacaksınız?

"BRAH"M HAL"L ÇEL"K ($anlıurfa) — Programda yeni havaalanı yok Sayın 
Demirel.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Vardır, vardır.
"BRAH"M HAL"L ÇEL"K ($anlıurfa) — Yeni havaalanı yok.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Vardır.
"BRAH"M HAL"L ÇEL"K ($anlıurfa) — !çme suyu projesi yok, eskiyi geli"-

tirme vardır.
BA$KAN — Hatibin sözünü kesmeyelim efendim.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Urfa olayına ne kadar 

önem verdi%imizi bilirsiniz; eksik kaldıysa tamamlarız, oldu mu? (Gülü!meler)
Bakınız, gelin "u Harran Üniversitesini kuralım bir an evvel. Kanun çıktı... !yi 

de... Kanunla olmuyor i". Bir ziraat fakültesi; oniki sene oldu... Bu bölgenin çocuk-
larına ilim ve bilgi verin ve gelin, buralara ilim götürelim. Gaziantep Üniversitesi, 
20 bin ö%rencisiyle Adana Üniversitesi pırıl pırıl... Diyarbakır Üniversitesi; gelin 
bunu kuralım. Bu bir entegre projedir. Bu entegre projenin elektrik kısmını yapıyor, 
çıkıyoruz. Elektrik kolaydır. Çünkü, suyu topladım; türbin jeneratörü zaten ba"ka 
yerde yapılıyor, getirir koyarsınız ve elektri%i çıkarırsınız. Elektrik de%il aslolan ve 



VII. Dem"rel Hükümet" • 6697

onu da söyleyeyim, Türkiye 1996’da karanlıkta. Bu kadar övünmelere falan gerek 
yok. Her sene Türkiye’nin 6 milyar kilovat/saat elektrik ihtiyacı var. Yapılmakta 
olan tesisler bu ihtiyacı kar"ılayacak durumda de%ildir. E%er, yeniden birtakım "ey-
ler yapılmazsa, 1996’da Türkiye karanlıkta. $unu da söyleyeyim: Elektrik "ebeke-
sinde Türkiye’nin yüzde 18 zayiatı vardır; hiçbir ülkenin yüzde 18 zayiatı yoktur. 
Yani yüzde 18 zayiat, a"a%ı yukarı, 7 ilâ 8 milyar kilovat/saat, 10 milyar kilovat/saat 
elektrik... Zayiat bu ve zayiat, normal olarak yüzde 5’i geçmez. Elektrik elektrik 
dedi%iniz olay, o noktaya gelmi".

Türkiye bugün 100 milyar kilovat/saat elektrik kullanabilmeliydi. 1990’da 57 
milyar/saat, 1991’de de 60 milyar kilovat/saat elektrik kullanıyor Türkiye. Henüz, 
adam ba"ına 1.000 kilovat/saat civarındayız.

Burada bir hesap verildi “1983’te adam ba"ına 1.450 dolar, 1991’de 2.600 do-
lar” diye ve 2.600 dolar hesabını yaparsanız, 60 milyonla çarparsanız... “Acaba bu 
lira mıydı?” diye dü"ünekaldım; çünkü, Türkiye’nin millî geliri, bildi%imiz kadarıy-
la, 440 trilyon lira. 440 trilyonu be"e böldü%ünüz, dörde böldü%ünüz zaman, a"a%ı 
yukarı 100 milyar dolar eder. 100 milyar doları 60 milyon insana bölün, 1.500 dolar 
eder. Ha, p.p.p. hesabı ise (yani purchasing power parity/satınalma gücü ise) o biraz 
bundan yüksek; ama, netice itibariyle, Türkiye’nin millî geliri 2.600 dolar de%il de 
2.000 dolar olsa veya 2.000 dolar de%il de 2.600 dolar olsa, bu, ula"maya çalı"tı-
%ımız yerin çok gerisinde. Ula"maya çalı"tı%ımız yer 15 bin dolar, 20 bin dolar ve 
Ortak Pazar ülkeleri dedi%imizin vasatisi 12 bin dolar.

Yani, onun içindir ki, nasıl olacak? Yüzde 4,5 civarında bir kalkınma hızı sa%-
lamı"sınız, yüzde 2,5 nüfus artmı", geriye kalan yüzde 2 ile bu geli"meyi sa%lamı"-
sınız... Bunlar mümkün de%il. Zaten bizim devletimizin de%il, ba"ka devletlerin de 
beynelmilel müesseselerin de hesapları var; o hesaplara baktı%ınız zaman, o rakam-
lar do%ru de%ildir. Türkiye, Avrupa’nın, adam ba"ına millî geliri en az ülkesidir.

“Efendim, kom"ularımıza bakın.” Kime bakalım kom"ularımızdan, !ran’a mı 
bakalım? Adam harp etti on sene; Irak’a mı bakalım, Suriye’ye mi bakalım; nere-
ye bakalım kom"ularımızdan? Yunanistan’a bakalım; 5 bin dolar, 6 bin dolar gelir 
seviyesi. Bulgaristan’a mı bakalım? Hayır, rejim de%i"tiriyor adam. Sovyetler Birli-
%ine mi? Sovyetler Birli%inin adam ba"ına gelir seviyesi 5 bin doların üzerindedir. 
Bugünkü sıkıntıları ayrı... (ANAP sıralarından gürültüler) Evet, evet, 5 bin doların 
üzerindedir adam ba"ına gelir seviyesi.

KEMAL NAC" EK$" ("stanbul) — Adam 10 dolar aylıkla çalı"ıyor...

RAS"M ZA"MO%LU (Giresun) — Sayın Ba"bakan, ne zaman yurt dı"ına çı-
kıp da bunları ö%rendiniz? Sorunun cevabını verin. On be" senedir yurt dı"ına çık-
mıyorsunuz.

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Canım, bunları ö%ren-
mek için yurt dı"ına çıkmaya gerek yok. Yurt dı"ına çıkarsın da binaları görürsün 
gelirsin, kafaya bir "ey girmez. Anladın mı? (DYP sıralarından alkı!lar)
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Evet, "imdi gelin, Türkiye’nin yeni projeler ve alanlarını yapalım; Do%u Ana-
dolu kalkınmasına e%ilelim, bu entegre projeyi tamamlayalım ve Orta Anadolu için 
yeni projeler geli"tirelim.

Sanayile"me... !kame sanayii mi kuraca%ız, yoksa ihracat sanayi mi kuraca%ız? 
!"te, laf oydu. Bu, “anlamadık” dedi%iniz yer orası. Orada diyor ki, “!kame sanayii, 
ihracat sanayii diye ayırt etmeksizin, do%ru olanı yap.” Esneklik onu getiriyor.

“Efendim, "u sanayii kurmayız, çünkü ikame sanayiidir...” Bir "ey daha söy-
leyelim: “Biz hiç sanayi kurmayaca%ız...” Peki, Do%u Anadolu ne yapacak? Do%u 
Anadolu’da sanayii kuracaksınız, kurduracaksınız da... Devlet olarak kuracaksınız 
ve kurduracaksınız. Binaenaleyh, gidin bakın Erzurum’a, "u kı"ın ortasında, kaç 
ki"i i"siz... Kaç ki"i i"siz... Evet, hâlâ Do%u Anadolu... Bugün, !talya’ya giderseniz, 
Güney !talya’da devletin yaptı%ı fonksiyonları bizim Do%u Anadolu’da yapmamız la-
zım. “Her "eyi bıraktık biz...” Yani, “Müte"ebbisler yapsın...” Yapmıyor adam. Ne ya-
paca%ız? “Karde"im, yapmıyorsa, sen de çobanlı%a razı ol!” Çobanlı%a razı; ama, bu 
defa o da gitti elinden; !ran’dan geliyor hayvanlar, kesiliyor, bilmem Romanya’dan 
geliyor hayvan, kesiliyor; Erzurum’daki kombinalar dı"arıdan gelen hayvanları ke-
siyor... Öldürmü"üz hayvancılı%ı...

Öyleyse, yapılacak çok i"imiz var: Gelin, köye, kente hizmet götürelim ve 
Türkiye’ye yeni bir altyapı yapalım hukuk devletini yaparken bir taraftan.

Evet, bizim vaatlerimiz var; asgarî ücretten vergi almayaca%ız. “Ne zaman al-
mayacaksınız, ne kadar almayacaksınız?” Ee canım, e%er kademeli dedi%imiz za-
man; altı ay, sekiz ay, on ay kademeli ise, bunda ne var yani? Çalı"anlardan, 20 yılda, 
kadınlar emekli olacak ya"ına bakılmaksızın, 25 yılda da erkekler emekli olacak.

Evet, bu ye"il kart i"leyecek beyler! (DYP sıralarından alkı!lar)
Bunun esprisi ne? Bunun esprisi "u: Hastane kapısına gelen adama, “karde-

"im, e%er paran yoksa öl” deniyorsa, devlet buna dayanamaz; çünkü, böyle devlet 
olmaz. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar) Parası olandan para almayın diyen var mı 
size? Parası olandan alın. Bizim korumak mecburiyetinde oldu%umuz parası olan 
de%il, bizim korumak mecburiyetinde oldu%umuz garip insan ve ücra kö"edir, onu 
koruyaca%ız.

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Böyle söylemediniz ama...
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Sosyal devlet bu… Böyle 

söyledim... Söyleyen benim; yani ben, Türkiye’nin zengin insanına da bu ye"il kartı 
versem, alırlar mı? (DYP sıralarından, “onlar alırlar” sesleri)

Borçlar affolacak; ama, hepsi de%il. E%er devletin uyguladı%ı politikalardan do-
layı Türk vatanda"ı zora dü"ürülmü"se, küçük çiftçinin borçlan affolacak; hayvan-
cılık dahil... (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

“Ne zaman? Hadi "unu yapın...” Canım, bir oturalım bakalım yani.
Ba%-Kur olayına bir çare bulunacak. Ba%-Kur, çok büyük sıkıntı.
Pe"in vergi de kaldırılacak; ondan emin olsun herkes. (DYP ve SHP sıralarından 

alkı!lar)
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Asker sayısı azaltılacak ve askerlik zamanı da azaltılacak; hem sayıyı azaltaca-
%ım, hem süreyi.

Seçme ya"ı 18’e indirilecek, seçilme ya"ı da 25’e indirilecek; protokolde vardır. 
Gençli%in, kadının, üniversitenin siyasete katılımı sa%lanacak.

“Efendim, bunun içinde aile yok...” Kadın, aile ve çocuk sorunlarına bakan ba-
kanlık kurduk, içinde de var onun.

Planlamadan yararlanmak istemeyen, yararlanmasın. Planlama bir olaydır. Ba-
kınız, Türkiye’de do%an her bin bebekten 66’sı. be" ya"ına kadar ölüyor; öyle mi 
doktor?

MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Evet, öyle.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Ba"ka ülkelerde ne olu-

yor? 6’sı ölüyor. Genç analara ve yuvalara el uzattım beyler. Vatanda" kaç tane ço-
cuk yapmak istiyorsa yapsın; ama, bunu yaparken de, kadın, çocukları arkada yetim 
bırakıp gitmesin; odur mesele, ondan ibarettir. Yoksa, bunu alacaksınız; efendim, 
"una mani oluyorlar, buna mani oluyorlar...

$imdi bakınız, birçok yerde devlet politikaları vardır; Çin’de bir çocuktan faz-
lasına müsaade etmiyor adam "imdi. Burası Çin de%il. Yalnız, bir ülkenin nüfusu 
yüzde 2,5 artarsa, bu yüzde 2,5 artı" da yılda 1 milyon 250 bin ki"i ederse, bu 1 mil-
yon 250 bin ki"i sizden i" isterse, 1 milyon 250 bin ki"i sizden okul isterse, 1 milyon 
250 bin ki"i sizden ev isterse, 1 milyon 250 bin ki"iye askerlik yaptırma durumunuz 
olursa ve siz ancak bunun yarısını yaparsanız, aç insanlardan, sefil insanlardan, 
i"siz insanlardan meydana gelen bir toplum çıkar orta yere. Gelin, tok insanlardan, 
i"i gücü olan insanlardan, okuyabilen insanlardan, okutulabilen insanlardan mey-
dana gelen bir toplum yapalım. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar) Mutlu toplum o. 
Yani, benim vatanda"ım istedi%i kadar çocuk yapmasın diyen yok. Zaten, ekonomik 
durum düzeldikçe çocuk sayısı da azalır; çünkü, çocuk, agragen toplumda (tarım 
toplumunda) sigortadır. (ANAP sıralarından, “Sayın Ba!kan, vakit doldu, büyülendin 
mi?” sesleri)

BA$KAN — Bakıyorum... Büyülenmedim.
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Hür üniversite olsun, 

yargı ba%ımsızlı%ı olsun; bunların hepsini yapalım; özerk televizyon olsun ve özerk 
üniversite olsun.

De%erli milletvekilleri, huzurunuzda bulunan Koalisyon Hükümeti, çok iyi ni-
yetlerle, ülkemizin bütün sorunlarını kucaklayarak, ülkemizde bize oy veren ver-
meyen herkesi kucaklayarak ve ülkemizin her kö"esinin Hükümeti olma iddiasıyla, 
ülkemizde herkesin Hükümeti olma iddiasıyla ve kapıları; devletin kapılarını her-
kese açmak, hastanenin kapılarını herkese açmak; devleti, halkın devleti; Meclisi, 
halkın meclisi; milletvekilini, halkın milletvekili; Hükümeti, halkın hükümeti yap-
mak maksadıyla ve mutlaka insan haklarını en iyi "ekilde ihya etmek maksadıyla 
huzurunuzdadır ve hür basın, hür üniversite, hür sendika...

FAHRETT"N KURT (Trabzon) — Sayın Ba"kan, bir saat daha konu"ma hak-
kı var mı?
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BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Biraz evvel deseydin “ko-
nu"ma” diye, konu"mazdım yani.

...Velhâsıl, bu ülkenin insanlarının tümünün; do%ulusunun, batılısının, kuzey-
lisinin güneylisinin, hepsinin birbirini kucakladı%ı, hepsinin birinci sınıf vatanda" 
oldu%u ve hepsinin bu ülkenin imkânlarından e"it "ekilde faydalandı%ı; koropsi-
yona, yani her türlü suiistimale kapalı, her "eyin halkın gözünün önünde cereyan 
etti%i ve herkese - senden benden diye ayırmaksızın - e"it muamele etti%i, her "eyi 
"effaflık içerisinde götürdü%ü; nihayet, devletin demokratik otoritesini tahkim et-
mek suretiyle, hukuk düzeni içerisinde, hukukun yüksekli%i, hukukun üstünlü%ü 
içerisinde bir gerçek demokratik devleti yapalım diye u%ra"aca%ız. Niyet budur; 
buna kimsenin itirazı olabilece%ini sanmıyorum. “Canım, nereden yapacaksınız bu 
kadar i"i” dendi%i takdirde, bize de%il, bu hedefe itiraz edilmi" olur.

Gelin, bu hedefi hep beraber benimseyelim. E%er, sizin bildi%iniz daha iyi bir 
hedef varsa, siz onu söyleyin, onu hep beraber benimseyelim. Bu ülkede, de%i"ik 
siyasî partiler olsak bile, hepimizin, örnek adam, örnek dü"ünce sahibi olmamız 
mümkün de%ildir; ama, bu demek de%ildir ki, hiçbir fikirde beraber de%iliz; böyle 
bir "ey olmaz. Demek ki, Türkiye’nin bölünmez bütünlü%üne beraber sahip çıkmak, 
sosyal devlete, laik devlete beraber sahip çıkmak ve ülkenin zenginle"tirilmesine 
beraber sahip çıkmak, insan haklarına beraber sahip çıkmak, sanıyorum ki, siyasî 
farklılıklarımızı unutmamızı gerektirecektir; siyasî farklılıklarımızı, bunun dı"ında 
mütalaa edece%iz.

Onun içindir ki, ben, teker teker, burada konu"an de%erli arkada"lara cevap 
vermeye kalkmadım; daha çok, bir genel olayı, Türkiye olayını, sorunlu Türkiye 
olayını 1991 Kasımında huzurunuza getirmeyi, kendimin, ba"ında bulundu%um 
Hükümetin ve Koalisyon Hükümetini te"kil eden partilerin hissiyatına tercüman 
olmak için burada söyledim bunları.

Yalnız, bütün olay Parlamentoda bitmiyor; böyle bir büyük gayeye millet olarak 
yönelmemiz lazımdır. Büyük Atatürk’ün bize gösterdi%i yol, “Ça%da"lı%ı yakalayın” 
yoludur, “aklınızı kullanın” yoludur, “!lmin ı"ı%ında hareket edin” yoludur; ama, 
mutlaka birli%imizi, beraberli%imizi koruyalım.

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Köprü geçi" ücreti yarıya inecek mi?
BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL (Devamla) — Siyasî fikir ayrılıkların-

dan dolayı meydana gelebilecek kırgınlıkları yahut gelmi" kırgınlıkları bir tarafa 
atalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi, e%er, büyük meselelerin etrafında - siz de 
getirin büyük meseleyi, toplanabilmeyi ba"arırsa ve evvela kendisini parlatırsa 
bu müessese kendisini parlatmak mecburiyetindedir - rejimin kalbi haline gelir-
se, üstünlü%ünü, süper otoritesini koyarsa, sanıyorum ki, Türkiye’de çok büyük bir 
moral geli"me olacaktır. Bunun meydana getirece%i imkânlar, kaynaklar, aklımıza 
koydu%umuz her "eyi yapmamıza yetecektir. Hatta, bir gün gelecektir denecektir 
ki, büyük Türkiye falan diye anlatılan bu laflar az bile kalmı", ke"ke daha ço%unu 
dü"ünseydik.

Cenab-ı Allah yardımcımız olsun.
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Bizi dinleyen vatanda"larımıza ve hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. (DYP sıralarından ayakta alkı!lar, SHP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Ba"bakan.

Muhterem milletvekilleri, !çtüzü%ün 62’nci maddesine göre, “son söz millet-
vekilinindir” hükmüne uyarak, sıradaki bir milletvekili arkada"ıma söz verece%im.

Daha önce, Sayın Ökke" $endiller’in muhalefete sata"madan dolayı bir söz is-
temi vardır.

Kendilerine sormak istiyorum, muhalefete sata"ma nerede olmu"tu?

ÖKKE$ $END"LLER (Kahramanmara!) — Sayın Genç’in konu"masında Sa-
yın Ba"kan.

BA$KAN — Sayın Genç’in konu"masında, sata"ma, daha ziyade Anavatan 
Partisi Grubuna olmu"tur; oradan böyle bir talep vaki olmamı"tır. Onun için, söz 
veremiyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Ba"kan, ben muhalefete sata"madım, Böy-
le, kendi kendinize hüküm vermeyin lütfen.

BA$KAN — Sayın Zeki Ergezen, buyurun efendim.

ÖKKE$ $END"LLER (Kahramanmara!) — Sayın Ba"kan, 19 ba%ımsız mil-
letvekili var burada, grubumuz yok diye cevap vermeyecek miyiz? Hiç olmazsa sa-
ta"madan dolayı söz verin bize.

BA$KAN — Efendim, !çtüzü%ümüz, "u anda, söz vermemize müsait de%ildir. 
!çtüzü%ümüz ba%ımsız milletvekillerine söz verilmesine müsaittir; ancak, zama-
nında müracaat etseydiniz konu"manıza müsaade ederdik.

ÖKKE$ $END"LLER (Kahramanmara!) — Sayın Ba"kan, hani demokratik-
le"ecektik? Konu"mak demokratik bir haktır.

BA$KAN — Ökke" Bey, zamanında müracaat etseydiniz, Sayın Genç’in yerine 
siz söz alırdınız.

ÖKKE$ $END"LLER (Kahramanmara!) — Sayın Ecevit’e söz verdiniz ama?

BA$KAN — Sayın Ecevit de zamanında müracaat etmi"lerdi.

ÖKKE$ $END"LLER (Kahramanmara!) — Efendim, biz de zamanında mü-
racaat ettik; grubumuza bir sata"ma olmu"tur ve ben, o grubun bir milletvekili ola-
rak söz istiyorum.

BA$KAN — Buyurun Sayın Ergezen.

ZEK" ERGEZEN (Bitlis) — Muhterem Ba"kan, muhterem milletvekilleri, 
Hükümetin muhterem üyeleri; sözlerime ba"lamadan önce, hepinizi saygıyla se-
lamlarım.

ÖKKE$ $END"LLER (Kahramanmara!) — Sayın Ba"kan, zamanında müra-
caatımı yaptım; 19 ba%ımsız milletvekilinin grubu yok diye sata"madan dolayı söz 
vermeyecek misiniz?
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Ba"kan, ben muhalefet partilerine sata"-
madım; böyle bir kelime kullanılmasın. (DYP sıralarından “Konu!macı kim Sayın Ba!-
kan?” sesleri)

BA$KAN — Evet, buyurun, lütfen devam ediniz Sayın Ergezen.
ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Konu"macı, Refah Partisi Milletvekili Zeki 

Ergezen’dir.
Sayın Demirel Hükümetinin Programı ve koalisyon protokolü üzerinde Refah 

Partisi milletvekili olarak "ahsî görü"lerimi açıklayaca%ım.
Konu"maya ba"lamadan önce, Sayın Ba"bakanımızın, Sayın Genel Ba"kanı-

mızla ilgili, cebinden, geçmi" koalisyona ait, bir belge çıkartarak, “Ona da i"te bu 
kadar görev verdik” demesini bekliyorduk, bunu biz de biliyorduk zaten. Hocamız 
da, kendisine geçmi"te bu adaletsizli%in yapıldı%ını, aynı adaletsizli%in devam ede-
ce%ini tahmin etti. Sayın Ba"bakanımızın bu adaletsizli%e devam etti%ini anlayınca 
da, Sayın Erdal !nönü’ye yapılan adaletsizlikten dolayı meseleyi gündeme getirmi"-
tir.

AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Kabul etmeseydiniz o zaman koalisyo-
nu.

ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Özgürlük olanaklarımı, özgürlük olanaksızlık-
larıyla almayın lütfen.

BA$KAN — Sayın Ergezen, lütfen, Hükümet Programı üzerinde konu"unuz.
ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Hükümet Programıyla ilgili konu"uyorum. El-

bette, kendisine saygı duydu%umuz, yıllardır bu memlekete ve millete hizmet eden 
birisi olarak saygı duydu%umuz Sayın Ba"bakan, “ANAP döneminde GAP projesi ile-
ri sürülerek Bitlis Vilayetine yapılan yatırımlar engellenmi"tir” dediler. Dolayısıyla, 
ben de Bitlisli oldu%um için, üzülerek, bir iki konuyu açıklamak ihtiyacını hissettim.

6 defa indirilmi", 7 defa i"ba"ına gelmi" Sayın Ba"bakanımızın, Ba"bakanlı%ı 
döneminde Bitlis Vilayetine ne yapılmı"tı? (RP sıralarından alkı!lar)

Hizan’ın, Mutki’nin, Adilcevaz’ın, Ahlat’ın, Erci"’in, Van’ın karayolları, koalis-
yon dönemindeki MSP’nin Bayındırlık Bakanı Fehim Adak tarafından ba"latılmı" 
ve 1980 yılında bitirilmi"tir.

Yine kendisine saygı duydu%umuz...
AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Demirel Hükümetiydi o, Fehim Adak 

hükümeti de%ildi.
ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Lütfen... Burası ilkokul ö%rencilerinin oldu%u 

yer de%ildir, Büyük Millet Meclisidir. Millet bizi televizyondan seyrediyor; saygıyla 
dinlemenizi arzu ediyorum.

Y. FEVZ" ARICI ("çel) — Demirel Hükümetiydi o.
BA$KAN — Sayın Arıcı, lütfen, görü"meleri uzatmayalım.
ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Yine, Sayın Ba"bakanımız, do%udan bahse-

derken, Bitlis Vilayetinin Tatvan Kazasına yem fabrikası, Adilcevaz’a çimento fab-
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rikası, Tatvan’a Et ve Balık Kombinasının o koalisyon dönemi zamanında yapılmı" 
oldu%unu söyledi. (RP sıralarından alkı!lar)

AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Demirel Hükümeti zamanında ama...

ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 65 sayfalık Program, 26 
sayfalık protokol, millî ve manevî de%erlerden yoksun, müstehcenli%i te"vik edici; 
mukaddes de%erlerin çi%nenece%i, inancını ya"ayanların daha çok ezilece%i, dı"a ba-
%ımlılı%ın daha çok artaca%ı...

M. HAL"T DA%LI (Adana) — Bu sözleri Erbakan’a söyleyin.

ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Lütfen dinleyin...

...ayrıca, i"sizlik konusunun ve hayat pahalılı%ının nasıl çözülece%ine dair açık-
lık getirilmeyen, klasik ifadelerle geçi"tirilmi", ancak uygulamalarla anla"ılabilecek 
kapalı bir program.

Bu nedenle, bu Hükümet, yüzde 99’u Müslüman olan bu milleti memnun et-
mekten, problemlerini çözmekten yoksun görülüyor.

AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Erbakan söyledi bunları, sen ba"ka "ey-
ler söyle.

ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Yeni kurulan Koalisyon Hükümetinden Ame-
rika, Batılı di%er ülkeler ve onların içimizdeki uzantıları olan azınlık gruplarla i"bir-
likçileri memnun olacaktır ancak. (RP sıralarından alkı!lar) Zaten, bu Hükümeti dı" 
güçler kurdurmu" ve onlar da yönlendirecek, yönlendirdikçe de i"tahları artacaktır.

AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Erbakan bunları söyledi, sen ba"ka "ey 
söyle.

BA$KAN — Sayın Ö%ütcan, lütfen efendim...

ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Bugüne kadarla bütün uygulamalarda, Batılı 
ülkelerin, iflas etmi", yozla"mı", kuvveti üstün tutan uygulamaları ölçü alınmı"tır. 
Bu Hükümet de Programında ısrarla aynı ölçüleri devam ettirmek niyetindedir.

Bakınız, Programın dı" politika bölümünde, Amerika’nın ülkemiz üzerindeki 
hâkimiyetini kaldıracak, Ortado%u’daki zulmünü azaltacak - imalı da olsa - hiçbir 
ifadeye rastlanmadı%ı gibi, Ortado%u’yu, yanda"larıyla birlikte, ümmetin ortak 
malı olan petrol çıkarları u%runa kan çölüne dönü"türen; dullar, yetimler, i"ken-
celer ve sakatlar diyarı haline getiren bu zalim ülkenin bu zulmüne devam etmesi-
ni sa%layacak bir tutum sergilenmektedir. Programda, bu ülkeye a"ırı iltifat eden 
ifadeler yer almakta. Korkaklı%ınız nedeniyle, Amerika’ya yaptı%ınız iltifatlar, bu 
milleti içinden çıkılmaz sıkıntılarla kar"ı kar"ıya bırakacaktır. Fakat, bin yıllık inanç 
ba%ımız olan, Kıbrıs çıkarmasında yanımızda yer alan, her sıkıntımızda bizi destek-
leyen !slam ülkeleriyle dostlu%umuz ve i"birli%imiz, alı"ılagelmi" klasik cümlelerle 
kapalı bir "ekilde ifade edilmi"tir. Halbuki, Amerika için yazılan dostluk ifadeleri, 
çok fazlasıyla, !slam ülkeleri için söylenmeliydi. (DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Sayın Arıcı, lütfen efendim...
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ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Sayın milletvekili, ikimiz de milletin vekiliyiz; 
onun için, lütfen dinleyin, yüre%iniz atıyorsa buraya çıkın.

AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Kendi fikrini söyle, yazıyı okuma.

ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Güneydo%u ve do%u meselesine her türlü ted-
biri alarak, "efkatli...

AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Kendi fikrini söyle.

ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Beyefendi, senin kadar tecrübem var.

BA$KAN — Lütfen, Zeki Bey, kar"ılıklı konu"mayalım.

ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Saygılı olmaya davet ediyorum. Programda 
özgürlükten, insan haklarından, hukukun üstünlü%ünden, demokrasiden bahse-
den Hükümetin üyeleri, "u anda programlarına uymuyorlar ve özgürlükten bahse-
diyorlar; yazıklar olsun. (RP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Sayın Ergezen, lütfen kar"ılıklı konu"mayalım. Devam edin efen-
dim.

ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Güneydo%u ve do%u meselesine her türlü ted-
biri alarak, "efkatli davranarak, korucu sistemini gözden geçirerek çözüm getire-
ceklerini söylüyorlar, önce Hükümeti olu"turan Do%ru Yol Partisi ve SHP’nin, do%u, 
güneydo%u ve Türkiye’nin geri kalmı" yörelerinden özür dilemeleri gerekir.

BA$KAN — Sayın Ergezen, bir dakika müsaade eder misiniz?

Sayın milletvekilleri, lütfen oturunuz.

ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Çünkü, SHP, yıllarca do%uyu, güneydo%uyu ve 
Türkiye’nin geri kalmı"lı%ını istismar etmi"; ayrıca laiklik ve benzeri gibi Atatürk 
ilke ve inkılaplarının arkasına sı%ınarak din dü"manlı%ı yapmı"tır. Müslüman oldu-
%u için dine yaptıkları dü"manlıktan dolayı da SHP’nin bu yörelerden özür dilemesi 
gerekir. (RP sıralarından alkı!lar)

Yıllarca ülkeyi idare etti%i halde, bu bölgelere gerekli yatırımları ve hizmetleri 
götürmedi%i; ayrıca Müslüman görünümleriyle halkın dinini seçim meydanların-
da istismar etti%i; ancak, Meclise geldikten sonra, azınlıkları memnun etmekten 
ba"ka bir uygulaması olmayan Do%ru Yol Partililerin de do%u, güneydo%u ve geri 
kalmı" yörelerden özür dilemeleri gerekir. (RP sıralarından alkı!lar)

Bu cümleden hareketle, asırlarca birçok milleti bir arada karde"çe ya"atan üm-
met ve karde"lik gibi inançları, uyguladı%ınız sakat, maddeci, "ehveti te"vik edici, 
ırkçı, kendi ecdadına dü"man, kendi inancına, insanına hor bakmayı hedefleyen 
e%itim politikanız ve yanlı" uygulamalarınızla bu milletin kalbinden ve gö%sünden 
söküp attınız. Çanakkale’de, Kafkaslarda, Allahüekber Da%larında, vatan, din, mil-
let, namus için omuz omuza, "ahadet arzusuyla sava"an o insanların evlatlarını, 
laiklik gibi ilke ve inkılâpların arkasına sı%ınarak, inançsız ve ırkçı yaptınız; ayrıca, 
devletin nimetlerinden adaletiniz sayesinde mahrum bıraktınız. !"te, bu uygula-
malarınız, ülkeyi bugünkü noktaya getirdi. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)
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Protokolün ikinci sayfasında, “Türkiye, Birle"mi" Milletler ölçülerine göre in-
san hakları ve demokrasi de%erlendirmesinde 66’ncı sıraya dü"mü"tür” diyorsu-
nuz. 66’ncı sırada kaldı%ınıza "ükrediniz. Bu uygulamalarınızla, yakında 106’ncı 
sıraya dü"eceksiniz. O Birle"mi" Milletler de%il mi, !srail’in Filistin’e, Rusya’nın 
Afganistan’a, Hindistan’ın Ke"mir’e yaptıkları insanlık dı"ı uygulamalarına seyirci 
kalan, beyazı siyaha üstün kılan, kuvvetliyi zayıfa hükmettiren zalim? Haksız, ırkçı 
devletlerin ölçülerini esas alırsan, yakında 106’ncı sıraya dü"ersen, "a"ma. Hükü-
metlerimiz, bu zalimleri ölçü alaca%ına, kölesiyle deveye nöbetle"e binen, da%daki 
çobanın keçisini kurt yerse, ondan kendini sorumlu hisseden Ömer’i, “Kölelere ço-
cuklarınız, evlatlarınız gibi davranın” diyen Hazreti Peygamberi, “Sava"ta çocukla-
rı, ya"lıları, silahsız kadınları öldürmeyin” diyen ilahi emri, aldı%ı cizye ile koruya-
madı%ı ahalisinin cizyesini geri veren sultanları, sava"a giderken kopardı%ı üzümün 
bedelini yerine koyan, zarara u%rattı%ı tarla sahiplerinin ürünlerinin bedelini öde-
meden geçmeyen Yavuzları örnek alsaydınız, o zaman Avrupalılar bize kar"ı, insan 
haklarında kaçıncı sırada olduklarını ara"tırırlardı. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı!lar)

Protokol ve Programda, “Türkiye’nin ihtiyacı olan Anayasa, ça%da" bir Ana-
yasa olacaktır” diyorsunuz. Oldum olası bu anayasa tartı"ması var. Anayasalar hiç 
kimseyi memnun etmedi; yok baskı anayasası, askerî anayasa, 1963 Anayasası... 
Velhâsıl, suçlamalar hep anayasada dü%ümleniyor.

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Öyle bir Anayasa yok, 1961 Anayasası var.

ZEK" ERGEZEN (Devamla) — 1963 veya 1961 önemli de%il. Anayasalardan 
"ikâyetler var.

Peki, bu anayasaları kim yapıyor? Atatürk ilke ve inkılaplarına ba%lı, ça%da", 
ilerici, aydın, hukukun üstünlü%üne inanan ya solcu ya da sa%cı aydınlarımız ya-
pıyor; fakat, bu anayasalardan hiç kimse memnun olmadı%ı gibi, halk da memnun 
de%il. Peki, hiç dü"ünmediniz mi, bu kadar yanlı"lık neden yapılıyor? Ne kadar 
anayasa yaparsanız yapınız, Allah korkusundan, Peygamber ahlakından ve !slam 
bilgisinden mahrum insanların hazırlayaca%ı anayasalardan, bir müddet sonra ha-
zırlayıcılar da, insan fıtratı gere%i, memnun olmayacaklardır; çünkü, Hakkı üstün 
tutmayan zihniyetlerin yapacakları her "ey, bir müddet sonra zulme dönü"ecektir. 
(RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Programınızda “Yargı, kanun olmadan kapatılan siyasal parti ve kurulu"ların 
u%radı%ı haksızlıkların giderilmesi, yasakların kalkması, hakların iadesi yoluna gi-
dilecektir” diyorsunuz. Ayrıca, Programın 48’inci sayfasında, sansürü kaldıraca%ı-
nızı söyleyerek, bu milletin yapısına, inancına uygun olmayacak ne"riyata müsaade 
edeceksiniz; yani, azınlıkların isteklerine boyun e%eceksiniz, partilerinizin u%radı%ı 
zararları geri alacaksınız. Bodrum’a gidecek turistlere hemen havaalanı yapacaksı-
nız; fakat, seçim meydanlarında, Sayın Ba"bakan Demirel’in, “bu millet gö%sünü 
gere gere ben Müslümanım diyecek” dedi%ini, Sayın Erdal Beyin de, “özgürlük, in-
san hakları, fikir hürriyeti” sözlerini adeta slogan haline getirdi%ini hepimiz biliyo-
ruz.
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Ayrıca, Programın birçok yerinde de, “özgürlük, insan hakları, hak, hukuk” 
sık sık tekrarlanmı"tır; fakat, ba"ı örtülü oldu%u için devlet dairelerinde huzur-
suz edilen, hatta ba"ı örtülü olarak i"yerine alınmayanların; ba"ı örtülü foto%raf-
tım dolayı diploması verilmeyen, okullarını birincilikle bitirdikleri halde, diploma 
törenine çıkarılmayan ö%rencilerin; inancından dolayı ordudan atılan, madden ve 
manen ma%dur edilen binlerce subayın haklarını iade edecek misiniz? (RP sıraların-
dan “Bravo” sesleri, alkı!lar) Bu insanlar, özgürlüklerine kavu"acaklar mı? Bunların 
hiçbirine Programda yer vermedi%iniz gibi, yüzde 99’u Müslüman olan bu milletin 
inançlarıyla ilgili ifadeleri yine ya laiklik kelimesinin yanına ya arkasına sıkı"tıra-
rak, kâ%ıt üstünde bile dinî inançları kıskaca alarak, yine istismar ederek, birkaç 
kelimeyle Müslüman milleti kandırmaya, korkutmaya, sindirmeye çalı"ıyorsunuz. 
Bundan vazgeçecek misiniz? (RP sıralarından alkı!lar)

AHMET SAYIN (Burdur) — Onu siz yapıyorsunuz, siz!
ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Türk Silahlı Kuvvetlerinde, üniversitelerde, 

i"yerlerinde inananlara yapılan ça%dı"ı, gerici, yobaz, hukuk dı"ı uygulamalara son 
verecek misiniz? (RP sıralarından alkı!lar) Allah’ın dinini ya"ayanlara yapılan zulmü 
önleyici hiçbir tedbir almadan, Programın sonunda, bu Müslüman milletin gözü 
önünde Allah’tan nasıl yardım talep ediyorsunuz? (RP sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı!lar) !nsan haklarından... (DYP sıralarından gürültüler)

A. HAMD" ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Konu"mana dikkat et, dikkat!
BA$KAN — Sayın Üçpınarlar, lütfen... Sayın Üçpınarlar...
ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Yine bir "ey söyleyeyim ve sözümü keseyim, 

merak etmeyin.
!nsan haklarından, hukuktan, hukukun üstünlü%ünden, özgürlükten bahse-

den Hükümetinizin huzursuzlu%un büyük boyutlara ula"tı%ı güneydo%u ve do%u-
daki belediye ba"kanlıklarına yaptı%ı yanlı" atamalarla ne kadar özgürlükçü, haktan 
yana oldu%unuzu gösteriyorsunuz (!)

AL" YALÇIN Ö%ÜTCAN (Adana) — Hangi hukuktan bahsediyorsun?
BA$KAN — Sayın Ergezen, lütfen kar"ılıklı konu"mayın.
ZEK" ERGEZEN (Devamla) — Hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından 

alkı!lar)
BA$KAN — Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görü"meler tamamlanmı"-

tır. Güvenoylamasının, Anayasanın 110 ve !çtüzü%ün 105’inci maddeleri gere%in-
ce, görü"melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerekmektedir. 
Buna göre, güvenoylaması, 30 Kasım 1991 Cumartesi günü yapılacaktır.

Ba"bakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında 
güvenoylaması yapmak için, 30 Kasım 1991 Cumartesi günü saat 15.00’te toplan-
mak üzere, birle"imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 20.45
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 19 Cilt 1 Birle!im 9

Sayfa 239-245
30.11.1991 Cumartesi

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN: Hüsamettin Cindoruk

KÂT!P ÜYELER: Ali Günaydın (Konya)
I!ılay Saygın (#zmir)

Açılma Saati: 15.00

Güvenoylaması

BA$KAN — Yüce Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9’uncu Birle"imini 
açıyorum. Toplantı yetersayısı vardır. Gündeme geçiyoruz.

BA$KAN — Gündemimize göre, Ba"bakan Sayın Süleyman Demirel tarafın-
dan kurulan Bakanlar Kurulu hakkında, Anayasanın 110 ve !çtüzü%ün 105’inci 
maddeleri gere%ince güvenoylaması yapılacaktır.

Güvenoylamasının açık oy "eklinde yapılması, !çtüzü%ümüzün 105’inci mad-
desi gere%idir. Açık oylamanın "ekli konusunda içtüzü%ün 115’inci maddesine göre, 
Genel Kurulumuz karar verecektir.

Saygıde%er milletvekilleri, güvenoylamasının, adı okunan sayın milletvekilinin 
aya%a kalkarak, yüksek sesle, “kabul” “ret” veya “çekinser” "eklinde oyunu belirtme-
si suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmi"tir.

Oylamaya Adana !linden ba"lıyoruz. (Oylama yapıldı)
BA$KAN — Oylamaya katılmayan sayın üye var mı? Yok. Oy verme i"lemi 

tamamlanmı"tır. (Oyların ayrımı yapıldı)
BA$KAN — Yüce Meclis, güven oylamasının sonucunu sunuyorum:
Oylamaya 444 sayın milletvekili katılmı"; 280 kabul, 164 ret oyu kullanılmı"-

tır. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar, SHP sıralarından alkı!lar)

Saygıde%er milletvekilleri, bu sonuca göre, Ba"bakan Sayın Süleyman Demirel 
tarafından kurulan Cumhuriyet Hükümetimize, Meclisimiz güvenoyu vermi"tir; 
milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Sayın Ba"bakan, buyurunuz. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar, 
SHP sıralarından alkı!lar)

BA$BAKAN SÜLEYMAN DEM"REL ("sparta) — Sayın Ba"kan, sayın millet-
vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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20 Ekim 1991 tarihinde yapılan seçimlerle, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
yüce milletimiz yenilemi"tir. Yenilenen Meclisin, Anayasa usulüne göre, Anayasaya 
dayanarak cereyan eden muamele neticesinde, içinden çıkardı%ı Hükümet, bugün 
güveninize mazhar olmu" bulunuyor. 49’uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
"ahsım adına, Yüce Meclise "ükranlarımızı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
alkı!lar)

Güveninizin de%erini çok iyi biliyorum. Bu güvene layık olmanın sorumlulu%u 
içinde olaca%ız. Bunun da çok a%ır bir sorumluluk oldu%unu yine biliyorum; ama, 
güveninize layık olaca%ımızdan emin olmanızı istiyorum.

Yeni bir hevesle, yeni bir "evkle ve yeni ve aydınlık ufuklara do%ru ülkemizi 
yönlendirmek ve milletimizi mutlu yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti 
gösterece%iz.

Kararınız, milletimiz, ülkemiz ve devletimiz için hayırlı u%urlu olsun.
Cenab-ı Allah’tan bizi ba"arılı kılmasını niyaz ediyor, hepinize saygılar sunu-

yorum. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar; SHP ve ANAP sıralarından 
alkı!lar)

BA$KAN — Saygıde%er milletvekilleri, gündemimizde konu"ulacak ba"ka bir 
konu yoktur. 3 Aralık 1991 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birle"imi ka-
patıyorum.

Kapanma Saati: 15.52
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Ba!bakan Süleyman Demirel Tarafından Kurulan Bakanlar Kurulu Hak-
kında Yapılan Güvenoylaması sonucu:

(Kabul edilmi!tir)

Program: 25. 11. 1991
Güvenoylaması: 30. 11. 1991
Üye sayısı: 450
Oy verenler: 444 
Kabul Edenler: 280  
Reddedenler: 164
Çekinserler: -
Geçersiz Oylar: -
Oya Katılmayanlar:  6
Açık Üyelikler: -

(Kabul Edenler)
ADANA 
U%ur Aksöz, Bekir Sami Daçe, M. Halit Da%lı, Veli Andaç Durak, Muhammet 
Kaymak, M. Selâhattin Kılıç, Mustafa Küpeli, Ali Yalçın Ö%ütcan, !brahim 
Özdi", Timurçin Sava", Ahmet Sanal, Orhan $enda%, Turgut Tekin
ADIYAMAN
Mahmut Kılıç, Celâl Kürko%lu, Kemal Tabak, Abuzer Tanrıverdi
AFYON 
!smet Attila, Baki Durmaz, Ethem Kelekçi, Abdullah Ulutürk
A%RI
Mikail Aydemir, Cemil Erhan
AKSARAY 
Halil Demir, !smet Gür, Mahmut Öztürk
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz, Mehmet Tahir Köse, Haydar Oymak
ANKARA
Ali Dinçer, Bilâl Güngör, H. Uluç Gürkan, Salman Kaya, Mehmet Kerimo%lu, 
Orhan Kilercio%lu, !rfan Köksalan, Sait Kemal Mimaro%lu, Mehmet Seyfi 
Oktay, O. Mümtaz Soysal, !brahim Tez, Mustafa Tınaz Titiz, Baki Tu%, 
Mustafa Dursun Yangın
ANTALYA
Faik Altun, Veysel Atasoy, Adil Aydın, Deniz Baykal, Hayri Do%an, Gökberk 
Ergenekon, Ali Karata", Hasan Namal
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AYDIN
Tunç Bilget, Ali Rıza Gönül, Nahit Mente"e, !smet Sezgin
BALIKES"R
Abdülbaki Ataç, Hüseyin Balyalı, Ekrem Ceyhun, Ömer Lütfi Co"kun, 
Mehmet Cemal Öztaylan, Melih Pabuççuo%lu, Sami Sözat
BARTIN
Köksal Toptan
BATMAN
Mehmet Adnan Ekmen, Nizamettin To%uç, Abdülkerim Zilan
B"LEC"K
Bahattin $eker
B"NGÖL
Haydar Baylaz
BOLU
Nazmi Çilo%lu, Necmi Ho"ver, Tevfik Türesin
BURDUR
Mustafa Çilo%lu Ahmet $eref Erdem, Ahmet Sayın
BURSA
Fethi Akkoç, Cavit Ça%lar, $ükrü Erdem, Beytullah Mehmet Gazio%lu, Kadri 
Güçlü, !brahim Gürdal, Yılmaz Ovalı, Turhan Tayan
ÇANAKKALE
Süleyman Ayhan, Rahmi Özer, Nevfel $ahin, A. Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
Nevzat Ayaz
ÇORUM
Cemal $ahin, Muharrem $emsek Arslan, Adnan Türko%lu
DEN"ZL"
Mehmet Gözlükaya Adnan Keskin M. Halûk Müftüler Nabi Sabuncu
D"YARBAKIR
M. Hatip Dicle, Mehmet Salim Ensario%lu, Fehmi I"ıklar, Mehmet Kahraman, 
Salih Sümer, Mahmut Uyanık, Sedat Yurtda", Leyla Zana
ED"RNE
Evren Bulut, $erif Ercan
ELAZI%
Ahmet Küçükel, Ali Rıza Septio%lu, Tuncay $ekercio%lu
ERZ"NCAN
Mustafa Kul, Ali !brahim Tutu
ERZURUM
Abdülmelik Fırat, !smail Köse, Rıza Müftüo%lu, Oktay Öztürk
ESK"$EH"R
!brahim Ya"ar Dedelek, M. Fevzi Yalçın
GAZ"ANTEP
Bahattin Alagöz, Abdulkadir Ate", Mehmet Batallı, Hikmet Çetin, Mustafa 
Do%an, Ayvaz Gökdemir, Mehmet Özkaya, Hannan Özüberk, Mustafa Yılmaz
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HAKKÂR"
Mustafa Zeydan
HATAY
Fuat Çay, Mehmet Dönen, Abdullah Kınalı, Onur Kumbaracıba"ı, Nihat 
Matkap, Bestami Teke, Nurettin Tokdemir, Ali Uyar
"SPARTA
Mustafa Fikri Çobaner, Süleyman Demirel, Abdullah Aykon Do%an, Ertekin 
Durutürk
"ÇEL
Y. Fevzi Arıcı, Ahmet Bilyeli, Aydın Güven Gürkan, Asım Kaleli, Durmu" Fikri 
Sa%lar, Ali Su, M. !stemihan Tatay
"STANBUL
Yıldırım Aktuna, Bedrettin Do%ancan, Akyürek, !smail Cem, Tansu Çiller, 
Bedrettin Dalan, !brahim Gürsoy, Algan Hacalo%lu, Ercan Karaka", Co"kun 
Kırca, Mehmet Mo%ultay
"ZM"R
Veli Aksoy, Yıldırım Avcı, Nevzat Çobano%lu, Halil Çulhao%lu, Ersin Faralyalı, 
Erdal !nönü, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman, Mehmet Özkan, Rıfat 
Serdaro%lu, Erkut $enba"
KAHRAMANMARA$
Salahattin Karademir
KARAMAN
S. Osman Sevimli
KARS
Mehmet Alp, Abdülkerim Do%u, M. Sabri Güner, Atilla Hun, Zeki Nacitarhan
KASTAMONU
Münif !slamo%lu, Nurhan Tekinel
KAYSER"
Mustafa Da%cı, Osman Develio%lu, Seyfi $ahin
KIRIKKALE
M. Sadık Avundukluo%lu, Hacı Filiz, Abdurrahman Ünlü
KIRKLAREL"
!rfan Gürpınar, Ahmet Sezai Özbek
KIR$EH"R
Co"kun Gökalp, Sabri Yavuz, Hilmi Yükselen
KOCAEL"
!smail Amasyalı, Halil !brahim Artvinli, M. Kâzım Dinç, !smail Kalkandelen, 
Alaettin Kurt
KONYA
Hasan Af"ar, Mu"a Erarıcı, Ali Günaydın, Osman Özbek, Ömer $eker, Vefa 
Tanır, Servet Turgut, Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
H. Cavit Erdemir, !smail Karakuyu
MALATYA
Mustafa Yılmaz
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MAN"SA
Rıza Akçalı, Ümit Canuyar, Tevfik Diker, Akın Gönen, Sümer Oral, Yahya 
Uslu, Cengiz Üretmen
MARD"N
Muzaffer Arıkan, Mehmet Gülcegün, Mehmet Sincar, Ahmet Türk, Ali Yi%it 
MU%LA 
!rfettin Akar, Muzaffer !lhan, Latif Sakıcı, Erman $ahin 
MU$ 
Muzaffer Demir, Sırrı Sakık, Mehmet Emin Sever
NEV$EH"R
Esat Kıratlıo%lu, Osman Seyfi 
N"%DE
!brahim Arısoy, Do%an Baran, Rıfat Yüzba"ıo%lu
ORDU
Hasan Kılıç, Refaiddin $ahin
SAKARYA,
Nevzat Ercan, Mehmet Gölhan, Ahmet Neidim
SAMSUN
!lyas Akta", Cemal Ali"an, Mehmet Cebi, !rfan Demiralp, Ali Eser, Nafiz Kurt, 
!hsan Saraçlar
S""RT
Zübeyir Aydar, Naif Güne", Mehmet Erdal Koyuncu 
S"NOP
Kadir Bozkurt, Cafer Sadık Kesero%lu, Ya"ar Topçu
S"VAS
Ziya Halis, Azimet Köylüo%lu
$ANLIURFA
Sedat Edip Bucak, Necmettin Cevheri, Ferit Aydın Mirkelam, Mehmet Fevzi 
$ıhanlıo%lu, Abdürrezak Yavuz
$IRNAK
Mahmut Alınak, Orhan Do%an, Selim Sadak
TEK"RDA%
Halil Ba"ol, Muhtar Mahramlı, Fethiye Özver Hasan Peker
TOKAT
Ali $evki Erek, Güler !leri, Ahmet Özdemir, $ahin Ulusoy
TRABZON
Koray Aydın, Mehmet Ali Yılmaz
TUNCEL"
Kamer Genç, Vahdet Sinan Yerlikaya
U$AK
Fahri Gündüz, Ender Karagül, Ural Köklü
VAN
Mustafa Kaçmaz, Nadir Kartal, Remzi Kartal
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YOZGAT
Ya"ar Erbaz, Alpaslan Türke"
ZONGULDAK
Adnan Akın, $inasi Altıner, Ömer Barutçu, Güne" Müftüo%lu, Ali Uzun, 
Necdet Yazıcı

(Reddedenler)
ADANA
Yılmaz Hocao%lu
AFYON
Halil !brahim Özsoy, Gaffar Yakın
A%RI
Hasan Fecri Alpaslan, Ya"ar Eryılmaz
ANKARA
Mehmet Nedim Budak, Mehmet Çevik, Mehmet Vehbi Dinçerler, Ömer 
Ekinci, Hamdi Eri", !. Melih Gökçek, Mehmet Sa%dıç, Yücel Seçkiner, Halil 
$ıvgın
ANTALYA
Hasan Çakır
ARTV"N
Süleyman Hatino%lu
AYDIN
Cengiz Altınkaya, Yüksel Yalova
BARTIN
Hasan Akyol
BAYBURT
Bahattin Elçi, Ülkü Güney
B"LEC"K
Mehmet Seven
B"NGÖL
Kâzım Atao%lu, Hüsamettin Korkutata
B"TL"S
Zeki Ergezen, Edip Safder Gaydalı, Kâmran !nan
BOLU 
Avni Akyol, Abbas !nceayan
BURSA 
Mehmet Gedik, Mümin Genço%lu, Hüsamettin Örüç, Feridun Pehlivan
ÇANKIRI
!smail Co"ar, !lker Tuncay
ÇORUM
Mustafa Ate" Amiko%lu, Yasin Hatipo%lu
DEN"ZL" 
Muzaffer Arıcı, Hasan Korkmazcan
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ED"RNE 
Hasan Basri Eler, Erdal Kesebir
ELAZI%
Ahmet Cemil Tunç 
ERZ"NCAN 
Yıldırım Akbulut
ERZURUM
Lütfü Esengün, Abdulillah Fırat, $inasi Yavuz 
ESK"$EH"R
Hüseyin Aksoy, Mustafa Balcılar
G"RESUN 
Burhan Kara, Yavuz Köymen, Ergun Özdemir, Rasim Zaimo%lu 
GÜMÜ$HANE
Lütfü Do%an, Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂR"
Esat Canan
"ÇEL
Ali Er, Rü"tü Kâzım Yücelen
"STANBUL 
Bülent Akarcalı, !mren Aykut, Mustafa Ba", Mukadder Ba"e%mez, Osman 
Ceylan, Kadir Ramazan Co"kun, Nami Ça%an, Gürhan Çelebican, Hüsnü 
Do%an, Halit Dumankaya, Kemal Naci Ek"i, Elaattin Elmas, Halil Orhan 
Ergüder, Salih Ergün, !smail Safa Giray, Temel Gündo%du, Engin Güner, 
Melike Tugay Ha"efe, Fevzi !"ba"aran, Adnan Kahveci, Mehmet Cavit Kavak, 
R. Ercüment Konukman, Cem Kozlu, Leyla Yeniay Köseo%lu, Emin Kul, 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu, Hasan Mezarcı, Yusuf Namo%lu, Ali O%uz, !brahim 
Özdemir, Hasan Hüsamettin Özkan, Sabri Öztürk, Yusuf Pamuk, !smail 
Sancak, Mehmet Sevigen, Gürol Soylu, Güne" Taner, Tunca Toskay, $adan 
Tuzcu, Mehmet Bahattin Yücel, 
"ZM"R
Cengiz Bulut, I"ın Çelebi, Timur Demir, !smet Kaya Erdem, !lhan Kaya, I"ılay 
Saygın, Süha Tanık, Cemal Tercan
KAHRAMANMARA$ 
Hasan Dikici, Ahmet Dökülmez, Recep Kırı"
KARAMAN
Zeki Ünal
KASTAMONU
Refik Arslan, Murat Ba"esgio%lu
KAYSER"
$aban Bayrak, Aykut Edibali, Abdullah Gül, Salih Kapusuz
KIRLAREL"
Cemal Özbilen
KOCAEL"
Bülent Atasayan, $evket Kazan 
KONYA
Necmettin Erbakan, Ahmet Remzi Hatip, Mehmet Keçeciler, Abit Kıvrak, 
Mustafa Ünaldı
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KÜTAHYA
Ahmet Derin, Mehmet Rauf Ertekin, Mustafa Kalemli
MALATYA
O%uzhan Asiltürk, Gazi Barut, Metin Emiro%lu, Münir Do%an Ölmeztoprak, 
Yusuf Bozkurt Özal
MAN"SA
Ekrem Pakdemirli, Faruk Saydam
MU%LA
Nev"at Özer
NEV$EH"R
Mehmet Elkatmı"
ORDU
Bahri Kibar, Cavit $adi Pehlivano%lu, Nabi Poyraz, $ükrü Yürür
R"ZE
Ahmet Kabil, Mustafa Parlak, Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Cevat Ayhan, Mustafa Kıhçarslan, Ersin Tarano%lu
SAMSUN
Hüseyin Özalp, Adem Yılmaz
S"VAS
Ahmet Arıkan, Musa Demirci, Abdullatif $ener
$ANLIURFA
!brahim Halil Çelik, Seyyit Eyyüpo%lu, Eyüp Cenap Gülpınar
TOKAT
Ahmet Fevzi !nceöz, !brahim Kuma"
TRABZON
Eyüp A"ık, Ali Kemal Ba"aran, Kemalettin Gökta", Fahrettin Kurt
VAN
$erif Bedirhano%lu, Fethullah Erba"
YOZGAT
Hüseyin Erdal, Lütfullah Kayalar
ZONGULDAK
Bülent Ecevit

(Oya Katılmayanlar)
ESK"$EH"R
Hüsamettin Cindoruk (Ba"kan)
KAHRAMANMARA$
Esat Bütün, Ökke" $endiller, Saffet Topakta"
YOZGAT
Mahmut Orhon





I. Çiller Hükümeti
25.06.1993-05.10.1995
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Bakanlar Kurulu 

Ba!bakan
Tansu Ç!LLER (!stanbul, DYP)  25.06.1993-05.10.1995

Devlet Bakanı ve Ba!bakan Yardımcısı
Erdal !NÖNÜ (!zmir, SHP)  25.06.1993-12.09.1993
Murat KARAYALÇIN (TBMM dı"ından, SHP)  19.09.1993-27.03.1995
Hikmet ÇET!N (Gaziantep, CHP)  27.03.1995-05.10.1995 

Devlet Bakanı
Bahattin ALAGÖZ (Gaziantep, SHP)  27.12.1994-27.03.1995 

Devlet Bakanı
Necmettin CEVHER! ($anlıurfa, DYP)  25.06.1993-05.10.1995

Devlet Bakanı
Yıldırım AKTUNA (!stanbul, DYP)  25.06.1993-05.10.1995

Devlet Bakanı
Mehmet GÖLHAN (Sakarya, DYP)  25.06.1993-24.10.1993 
Beytullah Mehmet GAZ!O#LU (Bursa, DYP)  24.10.1993-28.11.1993
Ali $evki EREK (Tokat, DYP)  28.11.1993-30.05.1995 

Devlet Bakanı
!brahim TEZ (Ankara, SHP)  25.06.1993-27.07.1994 
Durmu" Fikri SA#LAR (!çel, SHP)  27.07.1994-02.10.1994 
Mehmet GÜLCEGÜN (Mardin, SHP)  05.10.1994-27.03.1995 
Onur KUMBARACIBA$I (Hatay, CHP)  27.03.1995-05.10.1995 

Devlet Bakanı
Bekir Sami DAÇE (Adana, DYP)  25.06.1993-05.10.1995

Devlet Bakanı
Türkan AKYOL (TBMM Dı"ından, SHP)  25.06.1993-27.07.1994 
Önay ALPAGO (TBMM Dı"ından, SHP)  27.07.1994-27.03.1995 
Aysel BAYKAL (TBMM Dı"ından, CHP)  27.03.1995-05.10.1995 

Devlet Bakanı
Güne" MÜFTÜO#LU (Zonguldak, DYP)  25.06.1993-28.11.1993 
Nurhan TEK!NEL (Kastamonu, DYP)  28.11.1993-14.08.1994 
Ayvaz GÖKDEM!R (Gaziantep, DYP)  14.08.1994-05.10.1995 

Devlet Bakanı
Nafiz KURT (Samsun, DYP)  25.06.1993-05.10.1995

Devlet Bakanı
Mehmet KAHRAMAN (Diyarbakır, SHP)  25.06.1993-25.06.1994 
Azimet KÖYLÜO#LU (Sivas, SHP)  27.07.1994-27.03.1995 
Algan HACALO#LU (!stanbul, CHP)  27.03.1995-05.10.1995 
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Devlet Bakanı
Cemil ERHAN (A%rı, DYP)  25.06.1993-07.02.1994 
Abdullah Aykon DO#AN (Isparta, DYP)  07.02.1994-05.10.1995 
Devlet Bakanı
Mustafa Ç!LO#LU (Burdur, DYP)  25.06.1993-28.11.1993 
Abdülbaki ATAÇ (Balıkesir, DYP)  28.11.1993-05.10.1995 
Devlet Bakanı
Erman $AH!N (Mu%la, SHP)  25.06.1993-27.07.1994 
Salih SÜMER (Diyarbakır, SHP)  27.07.1994-27.03.1995 
Ziya HAL!S (Sivas, CHP)  27.03.1995-18.06.1995 
Devlet Bakanı
 Ahmet $ANAL (Adana, DYP)  25.06.1993-28.11.1993 
Mehmet Ali YILMAZ (Trabzon, DYP)  28.11.1993-15.07.1994 
Esat KIRATLIO#LU (Nev"ehir, DYP)  14.08.1994-05.10.1995 
Devlet Bakanı
$ükrü ERDEM (Bursa, DYP)  25.06.1993-05.10.1995
Adalet Bakanı
Mehmet Seyfi OKTAY (Ankara, SHP)  25.06.1993-27.07.1994 
Mehmet MO#ULTAY (!stanbul, SHP)  27.07.1994-05.10.1995 
Milli Savunma Bakanı
Nevzat AYAZ (Çankırı, DYP)  25.06.1993-24.10.1993 
Mehmet GÖLHAN (Sakarya, DYP)  24.10.1993-05.10.1995 
"çi!leri Bakanı
Beytullah Mehmet GAZ!O#LU (Bursa, DYP) 25.06.1993-24.10.1993
Nahit MENTE$E (Aydın, DYP)  24.10.1993-05.10.1995 
Dı!i!leri Bakanı
Hikmet ÇET!N (Gaziantep, SHP)  25.06.1993-27.07.1994 
Mümtaz SOYSAL (Ankara, SHP)  27.07.1994-28.11.1994 
Murat KARAYALÇIN (TBMM Dı"ından, SHP)  12.12.1994-27.03.1995
Erdal !NÖNÜ (!zmir, CHP)  27.03.1995-05.10.1995 
Maliye ve Gümrük Bakanı
!smet ATT!LA (Afyon, DYP)  25.06.1993-05.10.1995
Milli E#itim Bakanı
Nahit MENTE$E (Aydın, DYP)  25.06.1993-24.10.1993 
Nevzat AYAZ (Çankırı, DYP)  24.10.1993-05.10.1995 
Bayındırlık ve "skan Bakanı
Onur KUMBARACIBA$I (Hatay, SHP)  25.06.1993-27.07.1994 
Mustafa YILMAZ (Gaziantep, SHP)  27.07.1994-23.09.1994 
Halil ÇULHAO#LU (!zmir, SHP)  05.10.1994-27.03.1995 
Erman $AH!N (Mu%la, CHP)  27.03.1995-15.07.1995 
Halil ÇULHAO#LU (!zmir, CHP)  15.07.1995-05.10.1995 
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Sa#lık Bakanı
Rıfat SERDARO#LU (!zmir, DYP)  25.06.1993-28.11.1993 
Mehmet Kazım D!NÇ (Kocaeli, DYP)  28.11.1993-14.08.1994 
Do%an BARAN (Ni%de, DYP)  14.08.1994-05.10.1995 
Ula!tırma Bakanı
Mehmet KÖSTEPEN (!zmir, DYP)  25.06.1993-12.04.1995 
Ali $evki EREK (Tokat, DYP)  29.05.1995-05.10.1995 
Tarım ve Köyi!leri Bakanı
Refaiddin $AH!N (Ordu, DYP)  25.06.1993-05.10.1995
Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet MO#ULTAY (!stanbul, SHP)  25.06.1993-27.07.1994 
Nihad MATKAP (Hatay, SHP)  27.07.1994-27.03.1995 
Aydın Güven GÜRKAN (!çel, CHP)  27.03.1995-04.06.1995 
Ziya HAL!S (Sivas, CHP)  18.06.1995-05.10.1995 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Mehmet Tahir KÖSE (Amasya, SHP)  25.06.1993-27.07.1994 
Mehmet DÖNEN (Hatay, SHP)  27.07.1994-27.03.1995 
Hasan AKYOL (Bartın, CHP)  27.03.1995-05.10.1995 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Veysel ATASOY (Antalya, DYP)  25.06.1993-05.10.1995
Kültür Bakanı
Durmu" Fikri SA#LAR (!çel, SHP)  25.06.1993-27.07.1994 
Timurçin SAVA$ (Adana, SHP)  27.07.1994-27.03.1995 
Ercan KARAKA$ (!stanbul, CHP)  27.03.1995-24.06.1995 
!smail CEM (!stanbul, CHP)  07.07.1995-05.10.1995 
Turizm Bakanı
Abdülkadir ATE$ (Gaziantep, SHP)  25.06.1993-27.07.1994 
Halil ÇULHAO#LU (!zmir, SHP)  27.07.1994-05.10.1994 
$ahin ULUSOY (Tokat, SHP)  05.10.1994-27.03.1995 
!rfan GÜRPINAR (Kırklareli, CHP)  27.03.1995-05.10.1995 
Orman Bakanı
Hasan EK!NC! (Artvin, DYP)  25.06.1993-05.10.1995
Çevre Bakanı
Rıza AKÇALI (Manisa, DYP)  25.06.1993-05.10.1995



I. Ç"ller Hükümet" • 6721

Koalisyon Protokolü

(DYP - SHP)
G"R"$ 
Do%ruyol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti, önceki DYP-SHP Ortak Hü-

kümetinin olu"umunu düzenleyen 19 Kasım 1991 tarihli Protokolü, eklerini ve 
temel hedeflerini ilke olarak benimser. Bu çerçevede yeni DYP-SHP Hükümeti ön-
ceki hükümetin uygulamalarını dikkate alarak, a"a%ıdaki hedeflere ula"mayı ortak 
amaç sayar. 

TEMEL "LKELER 
Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Türkiye’nin üniter 

devlet niteli%i, toplumsal yapımızdan kaynaklanan tarihsel ve geleneksel bir be-
raberlik ve birlik fikrini yansıtmaktadır. Bu birlik ve beraberlik, ortak bir “siyasi 
kültürün” sonucudur. Bunu korumaya kararlıyız. 

Devletin resmi dili, bayra%ı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin ege-
menlik hakları her türlü tartı"manın üstünde ve dı"ındadır. 

Anayasa Hükümleri de dahil demokratikle"menin ve ça%da" de%erlerin önünde 
duran bütün engeller ayıklanacak ve bir an önce kaldırılacaktır. Gene bu çerçevede, 
Siyasi Partiler Yasası gözden geçirilerek kadın ve gençlik kollarının örgütlenmesi 
ve üniversitelerimizin, sivil toplum kurulu"larının siyasal ya"ama aktif katkısı sa%-
lanacaktır. Özetle, ho"görüye ve kar"ılıklı uzla"maya dayanan katılımcı ve ço%ulcu 
demokratik sistem içerisinde halkın demokratik refleksini kuvvetlendirmeyi amaç-
lıyoruz. Basın özgürlü%ünün önündeki engelleri kaldırmaya da kararlıyız. 

!nsan hakları ve temel özgürlüklere dayalı, her yönden ça%da" ve demokratik 
bir rejim hedefimizdir. Bu çerçevede, laik ve Atatürk ilkelerine ba%lı Türkiye, din ve 
vicdan hürriyetini toplumsal hayatının vazgeçilmez ilkesi sayar. 

Ülke çıkarlarını ve milletin üstün de%erlerini koruyan ve önde tutan ça%da" 
Atatürk milliyetçili%ini, uygar dünyanın temel de%erlerinden biri olarak görüyor ve 
benimsiyoruz. 

Türkiye’de insan hakları uygulamaları Paris $artı çerçevesinde gerçekle"tirile-
cek; uluslararası yükümlülüklere uyularak dünya ile bütünle"me sürecine hız ka-
zandırılacaktır. 

“Hukuk devleti” ve “sosyal devlet” anlayı"ları, bugün artık sadece nitelik belir-
leyen birer sıfat olmaktan çıkmı", devletin özünü te"kil eden kavramlar haline gel-
mi"tir. Günümüz dünyasında, “hukuk devleti” ve “sosyal devlet” niteli%i ve içeri%i 
olmayan bir devlet kavramı dü"ünülememektedir. 

Ülke kaynak ve varlıklarının hakça kullanımı ve bunun gereklerinin yerine ge-
tirilmesi sosyal devlet anlayı"ının vazgeçilmez sonucudur. 

Devlet halk için vardır. Her "ey halk için ve bütün kesimlerle uzla"ma içinde 
yapılacaktır. Devletin parası halkın parasıdır. Devlet, her "eyi dürüst ve saydam bir 
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biçimde yapacaktır. De%i"im ve reform ancak halkın aktif katılımıyla ve deste%iyle 
mümkündür. 

Türkiye’yi dünyadaki demokratik de%i"im ve reform rüzgârından uzak tutmak 
mümkün de%ildir. Türkiye bu sürece girmi"tir ve 21’inci yüzyılın önder ülkelerin-
den biri olacaktır. 

DEMOKRAT"KLE$ME VE DEVLET"N YEN"DEN YAPILANMASI 
1982 Anayasası ve onun do%rultusunda çıkarılmı" di%er yasaların demokratik 

bir niteli%e kavu"ması ve demokratikle"menin hızlı ve sa%lıklı bir süreç izlemesi er-
telenemez bir görevdir. Bu ça%da" ve mutlu insanların ya"adı%ı bir Türkiye’yi amaç-
layan tüm siyasal partilerin gündeminin ilk sırası olmalıdır. 

1982 Anayasası, hazırlanı", sunulu" ve kabul edili" süreci, "artları ve içeri%i ile 
ülkemizin demokratik geli"mesi önünde çok önemli bir engel olarak durmaktadır. 

Hükümetimiz, yurtta"larımızın hak ve özgürlüklerini geli"tirme mücadelele-
rini do%al kar"ılar. Bunu engellemek de%il; geli"tirmek istemektedir. Ancak bunun 
için tek bir yola izin vermeye kararlıdır: O da barı"çı ve demokratik mücadele yo-
ludur. 

1982 Anayasası, toplumsal ve parlamento içi uzla"malarla, de%i"tirilmeye, ye-
nilenmeye ve demokratikle"tirilmeye çalı"ılacaktır. Bu çerçevede; 

- Temel hak ve özgürlükler sa%lam güvencelere ba%lanacaktır. Ki"inin hakları 
geni"letilecek ve güvenceleri artırılacaktır. Sosyal ve ekonomik haklar, ba"ta sendi-
kal haklar ve toplu sözle"me ve grev hakkı olmak üzere ça%da" demokrasi ve ILO 
standartlarına yükseltilecektir. Basın özgürlü%ü ile yurtta"ın gerçek, do%ru ve ço-
%ulcu bilgi alma hakkı daha da güçlendirilecektir. 

-  Siyasi haklar geni"letilecektir. Siyasal partilerin örgütlenme ve faaliyetleri 
ile ilgili çe"itli kısıtlama ve sınırlamalar kaldırılacak, siyasal ya"ama katılma hakkı 
geni"letilecektir. Seçme, seçilme ve siyasal partilere üye olabilme ile ilgili anayasal 
ve yasal engeller kaldırılacaktır. Siyasal partilerin, program ve görü"lerini tam bir 
özgürlük içinde geli"tirebilmeleri sa%lanacaktır. Ba"ta sendikalar ve çe"itli meslek 
kurulu"ları üzerindeki siyaset yasa%ı kaldırılacaktır. 

- Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi hem yasal düzenlemelerini 
hızlandıracak, hem de TBMM’nin yasama yetkisini zayıflatmayacak bir biçimde ye-
niden düzenlenecektir. 

- Demokratik sivil otorite güçlendirilecektir. 
- Ola%anüstü hal ile sıkıyönetim, seferberlik ve sava" halleri ile ilgili düzenle-

meler hukuk devletinin ilkeleri ile uyumlu hale getirilecektir. 
- Yerel yönetimler, özerklik, maddi kaynak ve yetkileri açısından güçlendiri-

lecek; merkezi yönetim yerine, yerinden yönetim ilkesi peki"tirilecektir. 
- Ba"ta !stanbul olmak üzere metropoller için özel yönetim biçimleri olu"tu-

rulacaktır. 
- Üniversiteler bilimsel ve yönetsel özerkli%e kavu"turulacaktır. 
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- Radyo ve TV yayınları üzerindeki devlet tekeli kaldırılacaktır. 

- Meslek kurulu"larının güçlenmesi ve özerkle"mesi sa%lanacaktır. 

- Yargı ba%ımsızlı%ı, yargıç güvencesi ve tabii hakim ilkeleri güçlendirilecek-
tir. 

- !darenin yargı denetimi ve Anayasa Mahkemesinin denetim yetkisi geni"leti-
lecek ve etkinle"tirilecektir. 

- Genelde TBMM’nin çalı"maları, özelde ise bütçenin yasala"tırılması süreci 
hızlandırılacak ve etkinle"tirilecektir. 

-  Anayasanın geçici hükümleri ayıklanacaktır. 

Rejimimizin demokratik, özgürlükçü, ço%ulcu, hukuk devleti ilkesine ba%lı, in-
san haklarına saygılı, laik ve sosyal devlet niteliklerinin geli"tirilmesi Ortak Hükü-
metin temel hedefidir. 

Anayasa de%i"iklikleri gerçekle"tirilinceye de%in; varolan temel rejim yasaları 
bugünkü Anayasanın tanıdı%ı son sınıra kadar demokratikle"tirilecektir. 

Bu çerçevede a"a%ıdaki yasalar yeniden düzenlenecektir: 

-  Siyasal Partiler Yasası 

-  Seçim Yasası 

-  !", sendikalar, toplu sözle"me ve grev yasaları 

-  Yerel yönetimlerle ilgili yasalar 

-  Basınla ilgili düzenlemeler 

-  Üniversiteler Yasası 

-  Dernekler Yasası 

-  Toplantı ve Gösteri Yürüyü"leri Yasası 

-  TRT Yasası 

-  Sıkıyönetim ve Ola%anüstü Hal yasaları 

-  Terörle Mücadele Yasası 

-  Pasaport Yasası 

-  Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasası 

Demokratik parlamenter rejimimizin bugün temel darbo%azlarından birini, 
yasama çalı"malarının çok yava" yürümesi olu"turmaktadır. Bunun a"ılması için 
Meclis !çtüzü%ünde gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

49’uncu Hükümetin bugüne de%in TBMM’ne göndermi" bulundu%u yasaların 
bir an önce yasala"ması için çaba harcanacaktır. 

!nsan haklarının daha güçlü bir biçimde korunması amacıyla yeni yasal düzen-
lemeler ve kurumla"malar yapılacaktır. 
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Dü"ünceyi yayma özgürlü%ü geni"letilecek, kitap toplama, yasaklama ve a%ır 
cezalar uygulama gibi kısıtlamalar; ça%da" demokrasilerdeki standartlara ula"tırı-
lacaktır. 

12 Eylül döneminde çe"itli ma%duriyetlere u%ramı" ki"i, kurulu" ve örgütlerin 
ma%duriyetleri hızla giderilecektir. 

Güvenlik soru"turması, istisnai durumlar dı"ında kaldırılacaktır. 
Adaletin hızlandırılması, ba%ımsızlı%ın peki"tirilmesi ve savunma hakkının 

güçlendirilmesi yolunda ba"latılmı" bulunan “adli reform” çalı"maları hızlandırı-
larak sürdürülecektir. Adaletin kendine yakı"ır çalı"ma ortamında ve yeterli maddi 
olanaklarla donatılarak gerçekle"tirilebilmesi için bütçe payı zaman içinde artırıla-
caktır. 

Devlet personel rejimi, kamu çalı"anlarının sendikal haklarının sa%lanması ve 
geli"tirilmesi de gözetilerek yeniden düzenlenecektir. Devlet, istihdam sorununu 
a"manın bir aracı olarak de%il; etkin, ekonomik, demokratik ve hakça i"leyen bir 
hizmet birimi olarak görülecektir. Devletin buyurgan, karı"macı, bürokratik, mer-
keziyetçi, do%rudan i"letmeci ve yürütücü nitelikleri arındırılacak, demokratik ve 
sosyal nitelikleri güçlendirilecektir. Devlet, her kademesinde temel tercihleri be-
lirleyen, yönlendiren, denetleyen; daha saydam, daha sosyal, daha demokratik ve 
daha etkin bir devlet haline getirilecektir. 

Hükümetimizin temel hedeflerinden biri olan açık ve dürüst yönetim anlayı-
"ını gerçekle"tirebilmek için devlet i"lerinde ve ihalelerinde her türlü yolsuzlu%u 
önleyici, yeni ve kalıcı düzenlemeler yapılacaktır. Devlet denetim organları yeniden 
düzenlenerek daha etkili ve ba%ımsız bir hale getirilecektir. Yolsuzluklardan hesap 
sorulmasına devam edilecektir. 

GÜNEYDO%U, GÜVENL"K VE "Ç BARI$ 
Terörle, bütün olanaklarla ve büyük bir kararlılık içinde mücadeleye devam 

edilecektir. Ancak her ko"ulda hukuk devleti ilkelerine ve insan haklarına saygı 
gösterilecektir. Hükümeti olu"turan partilerin; tüm halkımıza saygı, sevgi ve insan 
hakları anlayı"ı ile yakla"tı%ı ve hep böyle yakla"aca%ı konusunda kimsenin ku"ku-
su olmamalıdır. 

“Ola%anüstü Hal” rejimi, yetki bo"lu%u yaratmayacak yeni yasal düzenlemele-
rin yapılmasıyla birlikte, yürürlükten kaldırılacaktır. Koruculuk sisteminin tasfi-
yesi ilke olarak benimsenmektedir. Ancak bunun yarataca%ı istihdam ve güvenlik 
sorunları zaman içinde çözülerek, bu hedefe varılacaktır. 

Hükümetimiz, yurtta"larımızın etnik, kültürel ve dile ili"kin kimlik özellikle-
rinin özgürce ifadesinde, korunmasında ve geli"tirilmesinde kar"ıla"tıkları yasal 
ve fiili eksiklik, engel ve sınırlamaları Türkiye’nin de imza koydu%u Paris $artı’na 
uygun bir biçimde ve ulusal bütünlük içinde giderecektir. Türkiye’nin üniter yapısı 
içinde çe"itli etnik, kültürel, dil ve inanca ili"kin kimlik özellikleri özgürce ifade 
edilebilecek, özenle korunabilecek ve rahatça geli"tirilebilecektir. Hükümetimiz 
bunları toplumumuz için bir zenginlik saymaktadır. Bölgenin kalkınması, ya"am 
ko"ullarının iyile"tirilmesi, bozulan dengelerin düzeltilmesi, haksızlıkların ön-
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lenmesi, istihdamın arttırılması Güneydo%u politikalarının vazgeçilmez temelini 
olu"turacaktır. Bu amaçla sa%lam kaynaklara ba%lanmı" bir bölge planlanması hızla 
yürürlü%e konulacaktır. 

EKONOM" 
Ekonomi yönetiminde Maliye, Hazine, DPT ve Merkez Bankasının tam bir 

uyum içinde çalı"malarını sürdürecek ortam ve ko"ullar mutlaka sa%lanacaktır. 

Türk ekonomisi bugün kabu%una sı%mamaktadır. Dünyadaki geli"meler, eko-
nominin geldi%i nokta çok daha süratle hareket etmemizi gerektirmektedir. Bunun 
için de kararlı çözümlere ve farklı yakla"ımlara ihtiyaç vardır. Halkımızı ba"ka türlü 
refaha kavu"turmak imkânı yoktur. Amaç, devleti asli görevlerinde etkinle"tirmek-
tir. 

Dünya ekonomisi ile entegrasyonda Türk Ekonomisi’nin makro dengeler yö-
nünden önemli sorunları vardır. Yapısal özellik arzeden bu sorunlar kamu kesimin-
de yo%unla"maktadır. Bu sorunlar kamu ekonomik kesiminde küçülerek yeniden 
yapılandırma ve reform programı ile çözümlenecektir. Bu kapsamda K!T reformu, 
özelle"tirme, vergi reformu öncelikle ele alınacak konulardır. 

K!T reformu programı yaygın ve hızlı bir özelle"tirme programı ile birlikte 
yürürlü%e konulacaktır. Özelle"tirme, 2000’li yıllarda Türkiye’yi K!T yükünden 
kurtaracak "ekilde uygulanacaktır. Özelle"tirme, halkın öncelikleri öne alınarak 
ve sa%lam kaynaklara ula"mak amacıyla uygulanacaktır. Bu konuda gereken yasal 
de%i"iklikler kararlılıkla yapılacaktır. Özelle"tirmeden sa%lanacak kaynaklarla iç 
borçlar azaltılarak faiz yükü dü"ürülecektir. Ayrıca bu kaynaklar küçük ve orta boy 
i"letmelere, esnaf ve zanaatkâra, çiftçilere ek kredi imkânı sa%layacak ve onların ek 
istihdam yaratmalarına katkıda bulunacaktır. 

Özelle"tirme, büyük zararlara yol açan ve satı"ı mümkün olmayan kurulu"ların 
tasfiyesi ve kapatılması uygulaması ile birlikte yürütülecektir. Özelle"tirme gerçek 
bedel üzerinden ve saydam yöntemlerle gerçekle"tirilecektir. Özelle"tirmede mül-
kiyet elden geldi%ince yaygınla"tırılacak ve rekabetin korunması ve sa%lanması il-
kelerine uyulacaktır. 

Özelle"tirme, kapatma ve tasfiye uygulamalarında kar"ıla"ılacak i"ten çıkarma 
ve istihdam sorunları, özel sosyal güvenlik ve i"gücü rehabilitasyonu programlarıy-
la a"ılacaktır. 

K!T reformu ve özelle"tirme nedeniyle i"siz kalan i"çiler için pilot i"sizlik si-
gortası ba"latılacak; böylece ma%duriyetler önlenecektir. 

K!T açıkları aslında halkın cebinden alınan paralardır. Bunlar enflasyonun da 
önemli bir nedenidir. 21’inci yüzyıla girerken halkın sırtındaki bu haksız yükü kal-
dırmak zorundayız. 2000’li yıllara girerken toplum için gerekli istisnalar dı"ında 
K!T kalmamasını amaçlıyoruz. 

Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye gerekli deste%i verebilmeleri ve esas 
amaçları dı"ındaki ticari ve sınai faaliyetlerden arındırılmaları sa%lanacaktır. 
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Yerel yönetimlerin temel görevleri dı"ında açmı" oldukları ve karlı yürüteme-
dikleri ticari ve sınaî kurulu"lardan kurtulabilmeleri için gerekli özendirmeler ya-
pılacaktır. 

Yeraltı kaynaklarının özelle"tirilmesine imkân verecek düzenlemeler yürürlü-
%e konulacaktır. 

Kamu kurum ve kurulu"larının ta"ınmazlarının sa%lıklı bir envanterinin yapı-
larak halka satı"ına imkân veren düzenlemeler kısa sürede yapılacaktır. 

Vergi yükünün vatanda"lar arasında adaletli ve dengeli da%ılımına özen gös-
terilecek ve gelir da%ılımı bu yoldan da düzeltilecektir. Bu çerçevede vergi oranla-
rı yeniden gözden geçirilecek ve vergi kaçak ve kayıpları önlenecektir. Kayıt dı"ı 
sektör denetim altına alınacaktır. Böylece, sosyal devletin gerektirdi%i harcamaları 
kar"ılayacak sa%lam kayna%a dayalı gelir artı"ları sa%lanacaktır. 

Yeniden yapılanma ve reform programı uygulaması sonucunda kamu açı%ı kü-
çültülerek mali denge sa%lanacak, enflasyon ve ona ba%lı olarak faizler dü"ürüle-
cektir. Bu konunun üzerine cesaretle gidilecektir; çünkü ba"ka çare yoktur. 

Finans kesimi ve sermaye piyasası reformları, dünyadaki geli"meler paralelin-
de sürdürülecek, böylece sermayenin tabana yayılması, gelir da%ılımındaki den-
gesizli%in giderilmesi sa%lanacak; bu yolla da para ve sermaye piyasaları derinlik 
kazanacaktır. Buna ba%lı olarak !stanbul, dünyanın sayılı finans ve ticaret merkez-
lerinden birisi haline getirilecektir. 

Ülkemizin önündeki 20 yıl içinde nüfusu 85 milyona yakla"ırken, milli geliri 
3-4 kat artacaktır. Bunun yarataca%ı altyapı ihtiyaçlarının kar"ılanması için özellik-
le enerji üretimi, havaalanı, liman ve ula"ım gibi altyapı alanlarında “mega projeler” 
gündeme gelecektir. Verimlilik ilkesi de dikkate alınarak bu projelerin yurt sathın-
da da%ılımına özen gösterilecektir. Bu amaçla, “yap-i"let-devret” vb. yeni finans-
man sa%layacak yöntemler geli"tirilecektir. 

Bölgesel entegrasyonları, uluslararası serbest ticaret ortamının yaratılması 
için bir geçi" uygulaması olarak görüyor ve benimsiyoruz. Bu çerçevede ülkemiz, 
bir yandan çok yönlü ticaretin geli"tirilmesine gerekli katkıyı sa%lamayı sürdürür-
ken; öte yandan da bölgesel entegrasyonlardan en üst düzeyde yararlanmaya çaba 
gösterecektir. 

Bu perspektifte, Türkiye’nin AT’na üyelik ba"vurusu çerçevesinde ba"lattı%ı 
hazırlık ve uyum çalı"maları önem kazanmaktadır. “Gümrük Birli%i”ni olu"turma 
süreci ve topluluk hukuk düzeni ve vergi yapısı ile Türk hukuk düzeninin ve vergi 
yapısının uyumla"tırılması çalı"maları hızlandırılacaktır. 

Türk sanayici ve ihracatçısına uluslararası rekabet gücüne sahip mal ve hizmet 
üretimi için gerekli ko"ullar sa%lanacak ve bu amaçla dünya fiyatlarında girdi sa%la-
yacak özendirme mekanizmaları i"letilecektir. 

Türk müte"ebbislerinin ve yabancı ortaklarının Orta Asya cumhuriyetlerinde 
yatırım yapmaları te"vik edilecektir. Bu çerçevede, Türk müte"ebbislerinin ve mü-
teahhitlerinin ülke riski konusunda Eximbank Risk Sigortası uygulaması ön planda 
tutulacaktır. 
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Türk denizcilik sektörü, Türkiye’nin co%rafi konumu da dikkate alınarak özel-
likle te"vik edilecektir. 

Turizm sektörü, ödemeler dengesi içinde önemli bir yere sahiptir. Altyapı pro-
jeleri yoluyla da bu sektör te"vik edilecektir. Turizm faaliyetlerinin dünya ile bütün-
le"medeki rolü de dikkate alınarak, bunlar çe"itlendirilecektir. 

Tam istihdama ula"mak, orta vadeli bir hedeftir. Buna, ekonomik istikrar 
hedefine ula"ıldıktan ve gerekli kurumsal düzenlemeler yapıldıktan sonra kalıcı, 
sürekli ve yüksek bir büyüme hızı ile ula"ılacaktır. Hedefimiz olan kalıcı, sürekli 
ve yüksek büyüme hızına ancak sanayile"me ve bilgi toplumunun gerekleri yerine 
getirilerek ula"ılabilece%ine inanmaktayız. 

DE%"$"M VE REFORM POL"T"KALARI 
Türkiye’de hayatı her yönüyle olumlu olarak de%i"tirecek, kolayla"tıracak, dün-

yadaki de%i"im rüzgârını yakalamayı ve dünya ile bütünle"meyi sa%layacak de%i"im-
ler gerçekle"tirmek ba"lıca amacımız olacaktır. Bu konuda toplumun her kesimine 
görev dü"mektedir. Reformlarda süreklilik esastır. Hükümet her alanda de%i"im ve 
reformları yürütmek ve yenilerini ba"latmak kararlılı%ı içindedir. $üphesiz bunla-
rın neticeleri bugünden yarına alınamaz. 

Sosyo-ekonomik istikrar ve uzla"ma ortamı büyük öneme sahiptir. Bu amaçla 
Batı’daki örneklerine paralel olarak bir “Ekonomik ve Sosyal Konsey” kurulacaktır. 

Devletin ekonomideki rolünün de%i"mesi do%rultusunda planlamanın yapı-
sında ve yakla"ımında de%i"iklik yapılacaktır. Buna göre, Devlet Planlama Te"kila-
tı, bilgi ve beyin merkezi haline dönü"türülecek, uluslararası kurulu"larla ileti"im 
içinde çalı"acak; ileriye dönük stratejileri geli"tirerek, ufku olan politikalar belir-
lenmesinde öncülük edecektir. DPT uygulamayı yönlendiren dinamik bir yapıya 
kavu"turulacaktır. Planlar, katılım ve uzla"ma ile gerçekle"tirilecek ve özel kesim 
için orta ve uzun vadeli belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini üst-
lenecektir. 

Yerel yönetimlere idari ve mali özerklik kazandırılacaktır. Kamu yönetiminin 
ayrılmaz parçası olan yerel yönetimlerle ilgili mali reformun amacına ula"ması için 
bu reform, idari reformla birlikte ele alınacaktır. Yeni ve sa%lıklı kentle"me modeli 
uygulanacaktır. Belediye sınırları içindeki kamuya ait arazi ve arsalar projelendi-
rilmek suretiyle halka satılacaktır. Konut sorunu kentle"me olgusu ile birlikte ve 
arsa/altyapı/konut bütünlü%ünü gözeten bir yakla"ımla çözülecek ve bu amaçla ge-
rekli kaynaklar ayrılacaktır. 

Belediyelerin finansman sorunlarına sa%lıklı ve kalıcı çözümler bulmak ama-
cıyla gelirleri yeni düzenlemelerle artırılacaktır. 

Demokratikle"me sürecinin ayrılmaz bir parçası olan özel televizyon ve rad-
yolar kurulması halkın açık arzusudur. Hükümet bu yönde kararlıdır. Bunun için 
hazırlanan yasa da hızla çıkartılacaktır. 

Türk sosyal güvenlik sistemi halen ciddi bir finansman darbo%azı ile kar"ı kar-
"ıyadır. Sosyal Sigortalar Kurumu, Ba%-Kur ve Emekli Sandı%ının kısa dönmeli fi-
nansal sorunlarını çözmek üzere gerekli yasal düzenlemeler gerçekle"tirilecektir. 
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Uzun dönemde bu üç kurulu"un tek çatı altında birle"tirilmesi ve bu kurulu"ların 
piyasa sistemi ile uyumlu çalı"abilir bir yapıya kavu"turulması sa%lanacaktır. Çalı-
"an kesimin bütün kazanılmı" hakları korunacaktır. 

Tüketicilerin korunmasına özen gösterilecek ve bu yönde yasal düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerle di%er yöreler arasındaki geli"mi"lik farklarını 
azaltmak ve bölgeler arası geli"mi"lik açı%ını kapatmak Hükümetimizin üzerinde 
duraca%ı ba"lıca sorunlardan biri olacaktır. Yarım kalmı" yatırımlar için özel te"-
vikler uygulanacak, bölgenin altyapı eksikleri tamamlanacak, tarım ve hayvancılık 
sektörü özellikle te"vik edilecektir. 

Ça%da" ve sa%lıklı ya"amın vazgeçilmez unsurlarından biri çevre ve do%al ha-
yatın korunmasıdır. Geli"me do%aya ra%men de%il, do%a ile uyum içinde gerçekle"-
tirilecektir. 

Tarımsal destekleme sistemi yeniden gözden geçirilecektir. 
Birliklerin sanayi tesis ve i"letmelerin ayrılması ve özelle"tirilmesi, gerçek sa-

hipleri olan üreticiler tarafından yönetilmesi ve mali yapılarının güçlendirilmesi 
sa%lanacaktır. 

Arz fazlası bulunan ve alımlarda finansman zorlu%u ya"anan bazı ürünlerde 
üretimi azaltıcı, üretim yetersizli%i olan ürünlerde ise arzı artırıcı te"vikler uygula-
nacaktır. Bu çerçevede ürün planlamasına geçi" hazırlıkları yapılacaktır. 

Toptancı Hal Yasası ile tarımsal ürünleri pazarlama borsaları tasarıları yasala"-
tırılacaktır. 

Sonuç olarak, ferdi esas alan, onun günlük ya"amını ça%da" düzeye yükselten, 
bilgi ça%ının insanını yeti"tiren, ekonomi ve e%itim alanlarında herkesle rekabet 
edebilen sosyal alanda kendisiyle barı"ık bir toplum yaratmak istiyoruz. Dünyada 
daha saygın, çevresinde örnek ve önder, insanlı%a yaratıcı katkıları olan 21’inci yüz-
yılın Türkiye’si hedefimizdir. 

SOSYAL DEVLET 
Türkiye, sosyal devleti gerçekle"tirmek zorundadır. Hükümetimiz bu do%rul-

tuda yasal, kurumsal ve di%er önlemleri alacaktır. Bu çerçevede; 
-  Sosyal güvenlik sistemi mali açıdan sa%lı%a kavu"turulacaktır. Güvenlik sis-

temi yaygınla"tırılacaktır. Sosyal güvenlik sisteminin sigortalıya sa%ladı%ı güvence-
ler artırılacak ve sigorta kurumlarının sa%ladı%ı güvenceler birbirine yakla"tırıla-
caktır. 

-  Sosyal hizmetler geli"tirilecek ve yaygınla"tırılacaktır. Özürlüler için yeni 
kurumla"malar düzenlenecek ve yeni kaynaklar ayrılacaktır. 

-  8 yıllık zorunlu temel e%itim hızla yaygınla"tırılacaktır. E%itime bütçeden 
ayrılan payın artırılması süreci devam edecektir. E%itim sektörüne özel yatırım ya-
pılması özendirilecektir. Laik, evrensel, cumhuriyetçi, milli kültürü geli"tirici, yara-
tıcı, özgür dü"ünceye dayalı bir e%itim politikası esastır. Ki"ilik sahibi nitelikli insan 
yeti"tirmek amaçtır. E%itim personelinin maddi olanakları iyile"tirilecektir. 
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-  Sa%lık sistemi yeniden düzenlenecektir. Sa%lık sektörüne özel yatırımlar 
özendirilecektir. Koruyucu sa%lık hizmetleri hızla geli"tirilecektir. Sa%lık hizmet-
leri kademelendirilecektir. Sa%lık hizmetlerine devlet bütçesinden ayrılan ödenek-
ler dı"ında, sistem ilke olarak üyelik ve prim esasına dayandırılacaktır. Ancak prim 
ödeyemeyecek durumda da olsa hiç kimse gerekli sa%lık hizmetlerinden yoksun 
tutulmayacaktır. Sa%lık personelinin maddi olanakları iyile"tirilecektir. 

-  Etkin, yaygın ve hızlı bir aile planlaması uygulanacak ve bunun için gerekli 
yeni düzenlemeler yapılacak ve yeni kaynaklar sa%lanacaktır. 

-  Ücretlerin, memur, emekli, dul ve yetim maa"larının, tarım ürünleri des-
tekleme fiyatlarının artı"larının enflasyon oranının altında kalmaması sürdürüle-
cektir. Bu gelir kategorilerinde ekonomik büyümeyi payla"tırıcı ve dolayısıyla gelir 
bölü"ümünü düzeltici iyile"tirmeler sa%lanacaktır. 

-  Ça%da" toplumun kaçınılmaz bir gere%i olarak bireye önem verilecek özel-
likle çocuk, genç ve kadınların ihtiyaçlarının kar"ılanmasına ve yeti"melerine özen 
gösterilecek, kadının sosyal statüsü güçlendirilecektir. 

- Çalı"ma ya"amında yaygınla"ma e%ilimi gösteren sendikasızla"tırma, si-
gortasızla"tırma ve güvencesiz kılma çabalarına kar"ı yeni önlemler alınacaktır. !"-
sizlik sigortası gerçekle"tirilecektir. !" güvencesi ILO standartlarında sa%lanacaktır. 
158 sayılı ILO Sözle"mesi yasala"tırılacaktır. Tüm uluslararası sözle"meler hızla iç 
hukuka yansıtılacaktır. 

DI$ POL"T"KA 
Di%er devletlerle uluslararası dayanı"ma içinde, ülkemizin çıkarlarını ön plan-

da tutan, ki"ilikli, tutarlı ve bilinçli bir dı" politika izlemek ana hedeftir. Türkiye, dı" 
politikada, evrensel de%erleri savunan, barı"çıl tutumunu sürdürecek ve dı" ili"kile-
rin kar"ılıklı yarara dayalı oldu%u bilinci ile hareket edilecektir. 

Uluslararası toplulu%un saygın bir üyesi olmak ve ça%ımız de%i"imlerinin getir-
di%i geli"meler sonucu do%acak ekonomik yapıla"malarda ve yeni kurulacak güven-
lik sistemlerinde yer almak, Türk dı" politikasının öncelikli hedefleri arasındadır. 

Kom"ularımızdaki ve tüm bölgedeki geli"meler dikkatle izlenecektir. 

Kıbrıs sorununun askıda kalmadan bir an önce çözüme ba%lanması Türkiye’nin 
en içten arzusudur. Ancak Kıbrıs sorununun, iki toplum arasındaki görü"melerle 
ve adada, iki e"it toplumun varlı%ını kabul eden ve siyasal e"itlik çerçevesinde iki 
topluma e"it haklar ve güvenceler veren bir yapı içinde çözülebilece%ine inanıyo-
ruz. Dı" baskılar kullanılarak ve sorunun kapsamı geni"letilerek, Kıbrıs sorununun 
çözümüne olumlu katkı getirme imkânı yoktur. Sorunun çözümünde, Hükümet, 
kar"ılıklı anlayı" yoluyla üzerine dü"en en olumlu katkıyı yapmaya hazırdır. 

Kom"umuz Yunanistan’da o ülkenin vatanda"ları olarak ya"ayan Türk azınlı-
%ının antla"malarla kazanılmı" tüm haklarının savunulmasına devam edilecektir. 
Hükümet Ege sorunu dâhil, tüm ikili sorunları Yunanistan Hükümeti ile samimi 
bir diyalog içinde çözümlemeye hazırdır. 
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Evrensel de%erlere inanan ve bunları savunan ülkemiz, Batı Avrupa ile her ya-
pıdaki yakın ili"kiyi ve i"birli%ini samimiyetle kar"ılar. Türkiye’nin AT üyeli%inin 
gerçekle"mesi için her türlü çaba gösterilecektir. 

Hükümetimiz, ABD ile dostlu%a ve yakın siyasal, ekonomik ve ticari i"birli%ine 
özel bir önem vermekte ve ABD ile ülkemizin kar"ılıklı çıkarları çerçevesinde, en iyi 
ili"kileri sürdürmeye kararlı bulunmaktadır. 

Ba%ımsız Ülkeler Toplulu%u ile her alanda iyi kom"uluk ili"kilerimizi geli"tir-
meye devam edece%iz. 

Üyesi bulundu%umuz !slam Konferansı üyesi ülkeler ve di%er Müslüman ülke-
lerle olan ili"kilerimizi dikkatle, özenle geli"tirece%iz. 

Kafkasya ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ile ili"kilerimizi manevi ba%-
larımıza ve uluslararası ilkelere dayalı bir biçimde geli"tirmeye devam edece%iz. 

Yurt dı"ındaki i"çilerimizin ve ailelerinin, bulundukları ülkelerde her türlü ay-
rımcılıktan korunarak, güvenlik içerisinde ve e"it haklara sahip olarak ya"amaları 
için gerekli her türlü çalı"ma yapılacaktır. 

Bosna-Hersek ve Azerbaycan olaylarında daima, yalnız karde"lerimiz oldukları 
için de%il, haklı, ma%dur ve mazlum oldukları için hak, adalet ve insanlık gözeterek 
karde"lerimizden yana olaca%ız. Sorunların adil çözümü için uluslararası ve ikili 
alanda elimizden geleni yapmaya kararlıyız. 

KE! ve ECO gibi kurucu üyesi oldu%umuz bölgesel kurulu"lara katkımız arta-
rak devam edecektir. De%i"en dünya ko"ullarında bölgesel entegrasyonlar giderek 
önem kazanmaktadır. NAFTA ve Pasifikteki geli"meler de ba"ka bölgelerdeki yeni 
örneklerdir. Türkiye, küreselle"menin bir gere%i olarak, bütün bu olu"umlarla ili"ki 
kurmak durumundadır. 

EKLER 
EK 1 
- Halka daha iyi hizmet verebilmek için, Tekel Genel Müdürlü%ü, Gümrük 

!daresi ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlü%ü Ba"bakanlı%a ba%lı kurulu"lar haline 
getirilerek, Tekel Genel Müdürlü%ü ve Gümrük !daresi Ba"bakan adına bir Devlet 
Bakanının görev alanına, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü%ü ise yine Ba"bakan adına 
di%er bir Devlet Bakanının görev alanına dahil edilecektir. Daha sonra yapılacak 
yasal düzenlemeler ile müstakil bakanlıklar haline getirilecekler ve böylelikle Ba-
kanlık sayısı toplam 34 olacaktır. 

-  Önceki DYP-SHP Ortak Hükümetinin “il” ve “ilçe” yapma ve bazı kentleri 
büyük"ehir statüsüne yükseltme çalı"maları kısa zamanda sonuçlandırılacaktır. 

-  Yeni Ortak Hükümet kurulurken partilerin temsil oranları ve üstlendikleri 
bakanlıklar aynen korunacaktır. 

-  Hükümet, yasama yılı içinde çıkartılmasını istedi%i yasaları, Grup yönetici-
leri ile birlikte takvim de belirleyerek bir ortak öncelikler programına ba%layacaktır. 
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-  Önceki Ortak Hükümetin kurulmasını öngördü%ü yeni bakanlıklar en kısa 
sürede kurulacaktır. 

-  Üst düzey devlet görevlilerinin atanması, ilgili Bakanın önerisi, Ba"bakan 
ve Devlet Bakanı ve Ba"bakan Yardımcısının mutabakatıyla kararla"tırılacaktır.

& 
EK 2 
ORTAK HÜKÜMETTE SHP SORUMLULU%UNA BIRAKILAN BAKANLIK-

LAR 
1.  Ba"bakan Yardımcılı%ı ve 
-  TÜB!TAK 
-  Atom Enerjisi Kurumu 
-  Milli Prodüktivite Merkezi 
-  TSE’nin ba%lı oldu%u Devlet Bakanlı%ı, 
2.   Dı"i"leri Bakanlı%ı, 
3.   Adalet Bakanlı%ı, 
4.   Bayındırlık ve !skân Bakanlı%ı, 
5.   Kültür Bakanlı%ı, 
6.  Çalı"ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı%ı, 
7.   Sanayi ve Ticaret Bakanlı%ı, 
8.   Turizm Bakanlı%ı, 
9.  Toplu Konut !daresi de dâhil olmak üzere, "ehirle"me ve "ehircilikten so-

rumlu Devlet Bakanlı%ı, 
10. !nsan Haklarından sorumlu Devlet Bakanlı%ı, 
11. Deniz !"lerinden sorumlu Devlet Bakanlı%ı, 
12. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme de dahil olmak üzere aile, kadın, çocuk 

ve özürlülerden sorumlu Devlet Bakanlı%ı. 
& 
EK 3 
SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PART"N"N HÜKÜMET"N YAPISI "Ç"NDE-

K" YER" 
1. - Hizmet Bakanlıkları: 
1. Adalet, 
2. Dı"i"leri, 
3. Bayındırlık ve !skân, 
4. Kültür, 
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5. Turizm, 
6. Çalı"ma ve Sosyal Güvenlik, 
7. Sanayi ve Ticaret. 
2. - Devlet Bakanlıkları: 
1. Devlet Bakanı ve Ba"bakan Yardımcısı 
Ba%lı Kurulu"lar: Çizelgedeki 8 No.lu kurulu"lar 
2. Devlet Bakanı  (12) 
Ba%lı Kurulu"lar: Çizelgedeki 12 No.lu kurulu"lar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumunun eklenmesiyle. 
3. Devlet Bakanı  (13) 
Ba%lı Kurulu"lar: Çizelgedeki 13 No.lu kurulu"lar 
4. Devlet Bakanı: Çizelgedeki 14 No.lu kurulu"lar 
5. Devlet Bakanı: Çizelgedeki 15 No.lu Toplu Konut !daresi Ba"kanlı%ının ek-

lenmesiyle 

SHP Genel Ba!kanı DYP Genel Ba!kanı
Erdal "NÖNÜ Tansu Ç"LLER
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 19 Cilt 37 Birle!im 119 

Sayfa 367-394
30.06.1993 Çar!amba

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Ba!kanvekili Yılmaz Hocao"lu
KÂT!P ÜYELER: Cengiz Üretmen (Manisa)

Feridun Pehlivan (Bursa)
Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması

BA$KAN — Gündemin, “Özel Gündemde Yer Alacak !"ler” kısmına geçiyoruz.
Ba"bakan Sayın Tansu Çiller tarafından kurulmu" bulunan Bakanlar Kurulu-

nun Programı okunacaktır.
Bakanlar Kurulu Programını okumak üzere Ba"bakan Sayın Tansu Çiller’i kür-

süye davet ediyorum.
Buyurun Sayın Ba"bakan. (DYP sıralarından ayakta alkı!lar ve SHP sıralarından 

alkı!lar)
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER ("stanbul) — Sayın Ba"kan, de%erli milletve-

killeri, Cumhuriyetimizin 50’nci Hükümeti olarak, "ahsım ve çalı"ma arkada"larım 
adına, Yüce Meclisin seçkin üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Yedi kez Ba"bakan olarak ülkemize büyük hizmetler vermi" bulunan Sayın 
Süleyman Demirel’in ülkemizin Cumhurba"kanlı%ına seçili"i ertesinde DYP Genel 
Ba"kanlı%ı’nı üstlenerek, yeni Hükümeti kurmakla görevlendirildim. Yirmi aya ya-
kın bir süredir ba"arı ile hükümeti devam ettiren DYP ve SHP partileri bir koalisyon 
protokolü imzalayarak yeni bir hükümet kurmaya karar vermi"lerdir. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Öyleyse niye de%i"ti kabine?
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Hükümetimiz, 2l. yüzyıla hazır-

lanan bir dünyada, Türkiye’nin yenilenme ve de%i"im azmini temsil etmektedir. Bu 
yenilenme ve de%i"imi, her alanda, süratli, kapsamlı ve kararlı adımlarla gerçekle"-
tirece%iz. Ça%da" siyasi normları, ekonomik ve sosyal hedefleri yakalayaca%ız. 

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin 70’inci yılında yeni bir 
atılım heyecanı ile ülkemizi 21’inci yüzyıla ta"ıma misyonunu yüklenmi" bir ku"a-
%ın Hükümetiyiz. Satı Kadın’ın Yüce Meclise giri"inden Ba"bakanlı%a uzanan bir 
çizgide, Türkiye’nin siyasal ve sosyal erdemi ve ba"arısı da yansımaktadır. 

Dünyadaki de%i"im ortamında Türkiye’miz kendisini hızla yenilemek zorun-
dadır.
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Bugün halkımızın her kesimi bunu istiyor; iktidarıyla muhalefetiyle TBMM’ne 
büyük bir görev dü"üyor; halkın ve ça%ın gerisinde kalmamak. Kar"ınıza, bu duygu-
larla, böyle bir anlayı"la çıkıyoruz.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, millet iradesinin mutlak üstünlü%ü ile 
egemenli%in kayıtsız "artsız millete ait oldu%u ilkesi, hareket noktamızdır. 

Devletin resmi dili, bayra%ı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hü-
kümranlık hakları her türlü tartı"manın dı"ındadır. (DYP sıralarından “bravo” sesle-
ri, alkı!lar)

Türkiye, devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. !lkemizin bölün-
mez bütünlü%ü tartı"ılamaz. Türkiye’nin üniter devlet niteli%i, toplumsal yapımız-
dan kaynaklanan tarihsel ve geleneksel beraberlik ve birlik fikrini yansıtmaktadır. 
Bu birlik ve beraberlik ortak bir “siyasi kültürün” sonucudur. Bu beraberlik ve birli-
%in zedelenmesinin, kesinlikle kimseye yararı yoktur. 

Türk devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü%ünü her ko"ulda sonu-
na kadar savunmaya ve kesinlikle korumaya kararlıyız. (DYP sıralarından alkı!lar)

Türk devletinin bölünmez bütünlü%ü ve demokratikle"me süreci içinde, ça%da" 
de%erlerin önünde duran yasa ve engelleri tek tek ayıklayıp kaldırmak kararındayız. 
Kendimiz için ve halkımız için. Halkımızın, ço%ulcu demokrasi içinde demokratik 
katılımını güçlendirmek amacıyla, ki"i hak ve hürriyetlerini, güvence altına almak 
zorundayız. 

Özgürlükçü, ço%ulcu ve her anlamda tam demokratik rejimden vazgeçemeyiz. 
Bundan asla ödün veremeyiz. 

Dü"ünce ve inanç özgürlü%ü, tıpkı yönetim hakkı gibi, siyasi haklar olmaktan 
çıkmı" yani o a"amayı geçmi" olarak insanlık haklarının arasına katılmı"tır. Dev-
letin, inanç hakkı ve inanç farklılıklarından ba%ımsız olarak i"lemesi, ancak inanç 
özgürlü%üne saygılı ve onun gereklerine de uygun hareket etmesi esasına dayanan 
ça%da" laiklik anlayı"ı temel prensibimiz olmaya devam edecektir. 

!nanç, dü"ünce, anlatım özgürlükleri ça%da" bir toplumun temelidir, kısıtlana-
maz. Laik ve Atatürk ilkelerine ba%lı Türkiye, aynı zamanda din ve inanç özgürlü-
%ünü toplumsal ya"amın vazgeçilmez bir ilkesi sayar. 

Günümüz demokrasilerinde hak ve özgürlüklere yönelik en önemli tehdit, "id-
det ve terörden gelmektedir. Güneydo%u Anadolu bölgemizde yıllardır devam eden 
teröre kar"ı önemli mesafe alınmı"tır. Hiç kimsenin ku"kusu olmasın, bu sorun hu-
kuka saygılı kalınarak mutlaka çözümlenecektir. Bu hepimizin sorunudur, devleti-
mizin sorunudur ve herkesin katkısı gerekir. 

$iddet ve terör yolu ile devletin varlı%ına ve demokratik rejime saldırı, insan 
hak ve özgürlükleri çerçevesinde kabul edilemez. Devletin görevi hukuka ve insan 
haklarına dayalı demokratik bir devlet anlayı"ını ödünsüz uygulamaktır. Böyle bir 
devlet anlayı"ı ülkenin ve yurtta"ların tümü için güvencedir. 
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1987 yılından beri süren Ola%anüstü Hal uygulaması, yetki ve otorite bo"lu%u 
yaratmayacak yeni yasal düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte yürürlükten kaldırı-
lacaktır. 

Hükümetimizce, koruculuk sisteminin tasfiyesi ilke olarak benimsenmi"tir. 
Bunu gerçekle"tirmek için, öncelikle koruculu%un kaldırılmasının yaratabilece%i 
istihdam ve güvenlik sorunlarının çözümlenmesi gerekmektedir. Hükümetimizin 
etkin, cesur ve kalıcı önlemleri uygulamaya koymasıyla bu hedefe varılacaktır. 

Yurtta"larımız arasında kültür, dü"ünce, inanç, dil ve köken farkları olması do-
%aldır. Bunlar ba"ka ülkeler için de geçerlidir. Böyle çe"itlilik demokratik ve üniter 
devlet için zaaf de%ildir. Üniter bir yapı içinde çe"itli etnik, kültürel ve dile ili"kin 
kimlik özellikleri özgürce ifade edilebilir. Bu, ulus ve devlet birli%inin gücünü azalt-
mayacak, aksine peki"tirecektir. 

Türkiye’de herkes e"ittir ve birinci sınıf yurtta"tır. Ülkemizde uluslararası an-
la"malarla kabul edilen azınlıklar dı"ında hiçbir yurtta"ımız azınlık de%ildir. Her-
kesin kendi ana dilini, kültürünü, tarihini, folklorunu, dini inançlarını koruması 
temel insan hak ve özgürlükleri kapsamındadır. 

Terörle mücadelenin yanısıra, bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınma-
sı, ya"am ko"ullarının iyile"tirilmesi, bozulan dengelerin düzeltilmesi, haksızlık-
ların önlenmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması, Güneydo%u politikamızın 
vazgeçilmez temelini olu"turacaktır. Bu amaçla, sa%lam kaynaklara ba%lanmı" bir 
bölge planlaması hızla yürürlü%e konulacaktır. 

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri, Türkiye’nin, günümüzde ula"tı%ı siyasal, 
sosyal ve ekonomik düzeyi yansıtacak yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. 

Bu Yeni Anayasa, Paris $artı’nda da öngörülen katılımcı demokrasinin tüm ko-
"ullarını, insan haklarını, ki"i hak ve özgürlükleri ile sendikal hakları güvence altına 
almalı ve Türkiye’nin uygar dünya ile bütünle"mesini sa%lamalıdır. 

Böyle bir Anayasa, siyasal partiler ba"ta olmak üzere, tüm vatanda"larımızın 
ortak ve ivedi iste%idir. 

Hükümet olarak, ülkemizi ça%da" bir Anayasaya kavu"turmak için, TBMM’ni 
iktidarıyla muhalefetiyle, i"birli%ine davet ediyoruz. 

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, “Adalet mülkün temelidir” ilkesi devlet ve 
hükümet anlayı"ımıza daima hakim olmaya devam edecektir. Kuvvetler ayrımı esa-
sına dayanan adaletin ve dolayısıyla yargının ba%ımsızlı%ı toplumun çimentosudur. 
Adli özerkli%in gerçek manada var olup i"leyebilmesi, idari özerklikle desteklenmi" 
olmasına ba%lıdır. Özlük haklarına ili"kin olanlar da dahil, yasal ve idari düzenle-
melerimiz hep bu inancımızın do%rultusunda olacaktır. Gerek adliye binalarımızın 
gerekse hakim sınıfı veya yardımcı personel görevlilerinin sıkıntıları görülmekte-
dir. 

Devletimizin imkanları ve hakkaniyet ilkesi gözönünde tutularak devlet çalı-
"anlarının durumunda mümkün olan her türlü iyile"tirme ve düzenleme yapıla-
caktır. 
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Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, yargı ba%ımsızlı%ı ve yargıç güvencesini 
gerileten anayasal çeli"ki ve engellerin kaldırılması, yargı i"leyi"inin bu do%rultuda 
güçlenmesi, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak mekanizmaların olu"-
turulması gerekir. 

Bu konuda gerekli olan anayasa de%i"ikliklerinin gerçekle"tirilmesi çabaları-
mız inançla sürdürülecektir; ancak, anayasa de%i"iklikleri, gerçekle"tirilinceye de-
%in, rejimin temel konularına ili"kin devleti ve toplumu yeniden ça%da" do%rultuda 
yapılandırmayı sa%layacak düzenlemelerin yasala"ması için gerekli hazırlık ve çaba-
lar sürdürülecektir. 

Bu amaca yönelik olarak, daha önce hazırlanan ve halen hazırlanmakta olan 
yasa tasarı ve taslaklarımız mevcuttur…

Çocuk ve gençlere sadece suçlu gözüyle bakamayız. Bunu bu "ekilde amaçla-
yan Çocuk Mahkemeleri Yasa Tasarısı, basın özgürlü%ünü güçlendiren, basın men-
suplarının çalı"malarını ve halkın gerçekleri ö%renme hakkını güvence altına alan, 
sansürü tamamen kaldıran, idari makamların basınla ilgili yetkilerini olabildi%in-
ce kısıtlayan ve bu konuların de%erlendirilmesini yargı mercilerine bırakan Basın 
Yasa Tasarısı, bir di%eri temel hak ve özgürlükler açısından büyük önem ta"ıyan 
Avukatlık Yasa Tasarısı, Güvenlik Soru"turması Yasa Tasarısı, Cezaevleri yönetimi 
ve yapılanmasıyla ilgili Cezaevleri Yasa Tasarısı, Yüce Meclisin gündeminde bulun-
maktadır.

Yargıyı siyasal iktidarın etkilemesinden korumak, yargı ba%ımsızlı%ı ve yargıç 
güvencesi açısından ne derece önemli ise, yargı mesle%ini ekonomik açıdan çekici 
hale getirerek ekonomik ba%ımsızlı%ı kavu"turmakta yine yargı ba%ımsızlı%ı ve yar-
gıç güvencesi açısından o derece önemlidir. 

Bugün, mevcut hakim ve savcı sayısı kadar hakim ve savcıya daha gereksinim 
vardır. 

Ayrıca yargı mekanizmasının çarklarını olu"turan adalet personeli sayı ve ni-
telik açısından da yetersiz bulunmaktadır. Yapılan ve yapılacak olan bu hazırlıkları-
mızla yetersizlikler giderilecektir. 

Halen yargının hızlandırılması, basitle"tirilmesi, "effafla"tırılması ve kendi-
sinden ku"ku duyulmayacak bir i"leyi"e kavu"turulması amacıyla hazırlanan ve 12 
kanundan olu"an büyük ve kapsamlı reform taslaklarımız tamamlanmı" olup Ba-
kanlar Kurulunun incelenmesine alınacaktır. 

Bilindi%i gibi cezaevleri sorunu ülkemizin ba"lıca sorunlarından birisidir. Yapı-
lanma, teknik donanım ve personel açısından geçmi" yılların ihmali içerisinde bu 
sorunun boyutları olabildi%ince büyümü"tür. 

Ülke içinde ve ülke dı"ında sık sık üzücü olaylara neden olan ve huzursuzluklar 
yaratan bu sorunun çözümü için her türlü olanaklarımızı seferber edece%iz. 

Öncelikle, mevcut cezaevlerinde belirlenen idari ve fiziki yapı ve güvenlik ön-
lemlerindeki olumsuzlukları giderecek ve kısa süre içerisinde cezaevlerinde güven-
li%i tüm gerekleri ile sa%layacak, çalı"maları tamamlanan güvenlik sistemi ile ilgili 
proje ve hazırlıkların uygulanmasına geçilecektir. 
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Birle"mi" Milletler ve Avrupa Standartları da gözönüne alınarak olu"turulan 
modern, güvenlikli, teknik donanımlı yeni bir “Türk Cezaevi Modeli”ni içeren proje-
lere uygun cezaevlerinin yapımlarına ba"lanacaktır. (ANAP sıralarından “Eski!ehir’i 
niye kapattınız?” sesleri)

Hükümetimiz, ho"görü ile sosyal ve ekonomik huzurun hakim oldu%u bir top-
lumsal dayanı"ma ortamını yaratmak azmindedir. Bu ho"görü ortamını her "eye 
ra%men, herkesle birlikte yarataca%ız. (DYP ve SHP sıralarından “bravo” sesleri, al-
kı!lar)

Atatürk ilkelerine dayanan laik bir Türkiye’de, inanç, dü"ünce, anlatım özgür-
lükleri toplu toplumun temelini olu"turmalıdır. Hükümetimiz bu özgürlüklerin da-
imi bekçisi olacaktır. 

Hükümetimiz, ça%da" geli"melere paralel bir basın özgürlü%ü anlayı"ını kök-
le"tirme kararındadır. 

Anayasa’nın 133’üncü maddesinin de%i"tirilmesinden sonra Telsiz Yasasında 
gerekli de%i"iklikler ve eklerle Radyo ve Televizyon yayınları için frekans disiplini 
sa%lanacaktır. 

Aynı "ekilde TRT Yasasında de%i"ikli%e gidilecek, özel radyo ve televizyonlar 
için yasa çıkarılacaktır. Bunu, hepimizden; ama hepimizden halkımız beklemekte-
dir. (DYP sıralarından alkı!lar)

YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — Pazartesi açık yapalım oylamayı.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Hemen, hemen… O açıklıktan 

hemen yanayız.
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Getirin teklifi efendim...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — O açıklıktan hemen yanayız, he-

men; hele 133’üncü maddede için...
Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; dı" politikamızın yürütülmesi sorumlulu-

%unu, tarihsel bir kav"akta devralmaktayız.
Bölgesel de%i"im süreçleriyle, kar"ılıklı ve hızlı etkile"im içerisinde büyük bir 

küresel dönü"üm ortamındayız.
Bu tarihsel kav"ak, so%uk sava" ertesi dönemin, 1990’lı yıllarla birlikte girilmi" 

bulunan geçi" a"amasını olu"turmaktadır. Uluslararası toplum hepimizi ilgilen-
dirmiyor mu? Uluslararası toplumun birtakım nitelikleri hepimizi ilgilendirmiyor 
mu? Uluslararası toplum, bir yandan yeni ufuklara bakmaktadır; bu ufuklarda, adil 
bir barı", i"birli%i ve esenli%in umutları vardır; di%er yandan, beslenen umutların 
gerçekle"tirilmesine set çekebilecek, son derece ciddî tehdit ve risklerle kar"ı kar"ı-
ya bulunulmaktadır.

Geçi" dönemini belirleyen “Yeni dünya düzensizli%i”nin a"ılması gerekmekte-
dir ve inancımız odur ki, Türkiye’ye bu konumda önemli bir rol dü"mektedir.

Uluslararası toplum, adil bir barı" ve i"birli%i temelleri üzerinde kurulu yeni 
bir dünya düzeni istiyorsa, bunu hak etmek durumundadır; özledi%i düzeni belirle-
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yen hedef ve normların ya"ama aktarılmalarını sa%lamak durumundadır; Birle"mi" 
Milletler Yasasında, Paris $artında; !kinci Helsinki Belgesinde, kendisine verdi%i 
sözleri tutmak mecburiyetindedir.

!nsanlı%ın bu dönemde kar"ıla"tı%ı tehdit ve tehlikeler bellidir. Bunların bir 
kısmı, so%uk sava"tan önce de, insanlı%ın gündeminde yer almaktaydı. $imdi de, 
geçi" dönemlerine özgü ko"ullardan ve tarihsel birikimlerden yararlanarak, yeni-
den su yüzüne çıkmı" bulunuyorlar.

Milliyetçili%in, ça%da", olgun ve barı"çı özelliklerine ters dü"en, dar, bencil ve 
yayılmacı akımlar, bu tehditlerin ba"ında gelmektedir. Uygarlı%ın be"i%i olan kıtada 
yeniden hortlayan ırkçılık da bu madalyonun di%er bir yüzüdür.

Etnik çe"itlilik içerisinde, uyum yerine, etnik çeki"me ve gerilimlerle bunalı-
ma itilen toplumlar vardır. Yabancı dü"manlı%ı ve dinsel ho"görüsüzlük, kötüle"en 
ekonomik ko"ulların da etkisiyle, ba%naz çatı"malara yol açabilmektedir.

E%er bu sa%lıksız e%ilim ve sapmalarla, onların getirdi%i bunalım ve çatı"ma-
larla ba" edilemezse, 21’inci Yüzyılın sundu%u fırsatlar demeti, yeni bir dünya dü-
zensizli%inin sıcak barı"ında kaybolabilir. Böyle bir karga"a ortamında, ne yeni 
demokrasiler peki"tirilebilir ne de ba"arılı serbest pazar ekonomileri kurulup ge-
li"tirilebilir.

Uluslararası toplum, de%i"im gerçe%ini özümsemelidir. De%i"im, ça%da" norm-
ları yansıtan bir idealizmle gerçekle"ebilir. Bu normları çi%neyen saldırgan eylem-
ler, nerede ve ne zaman olursa olsun, aynı ilkelerle de%erlendirilmeli ve buna göre 
kar"ılık görmelidir.

Sayın Ba"kan, çok de%erli milletvekillerimiz; özlenen “yeni dünya düzeni” ile 
so%uk sava" ertesi döneminin güncel ko"ulları arasındaki farklılık ve çeli"ki, gide-
rek büyümektedir. Bu farklılık, en çarpıcı ve olumsuz boyutlarıyla, Türkiye’nin çev-
resinde ve ona biti"ik jeopolitik alanlarda somutla"maktadır.

Türkiye, söz konusu farklılı%ın azaltılmasına, çeli"kinin giderilmesine katkı-
da bulunabilecek güce sahiptir. Genç ve dinamik bir nüfusumuz, büyüyen bir eko-
nomik yapımız vardır. Demokratik, laik, ço%ulcu ve katılımcı bir siyasal rejime ve 
onun bekçisi ve güvencesi olan toplumsal yapılanmalara malik bulunuyoruz.

Engin bir tarihsel deneyimimiz vardır. Millî kültür mirasımızı bekleyen zengin 
ve çe"itli ö%eler, evrensel kültür de%erleriyle, sanatla bütünle"ebilmelidir.

Türkiye, içinde bulundu%u sancılı co%rafyanın, refah, barı" ve istikrar yönünde 
de%i"iminin itici gücü olmak durumundadır ve Türkiye böyle bir konumda, i"te, 
“önder Türkiye” olma itici gücünü kullanabilecek konuma gelecektir.

Hükümetimiz, dı" politikamızın yürütülü"ünde, millî gücümüzü belirleyen bu 
unsurların, bütünüyle ve süreklilik içerisinde seferber edilmeleri azim ve kararın-
dadır. Öz çıkarlarımızın kollanması bunu gerektirdi%i gibi, uluslararası toplumun 
21’inci yüzyıldan beklentileri de, Türkiye’ye bu misyonu yüklemektedir. Bunun için 
de Türkiye, her "eyden önce, kendi ulusal güç ve yeteneklerinin tam bilinci içerisin-
de olmalıdır.



I. Ç"ller Hükümet" • 6739

Hükümetimizin dı" politika alanında alaca%ı tüm kararlarda, tüm yakla"ım ve 
inisiyatiflerimizde, yapaca%ımız tüm uygulamalarda, bu bilincin aydınlı%ını ve yan-
sımasını göreceksiniz. (ANAP sıralarından “ne zaman?” sesleri)

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Hiç göremiyoruz!
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Biraz daha iyice bakmak lazım, 

görmek için!
Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Türkiye, uluslararası ili"kilerde geçerli ol-

ması gereken ça%da" norm ve davranı" kurallarının savunucusudur. Bunların, kü-
resel ve bölgesel düzeylerde ya"ama geçirilmesi için her türlü çabayı gösterece%iz.

Türkiye’nin, Atlantik-Avrupa ve Avrasya ku"aklan içinde elbette özel bir konu-
mu vardır.

Batı camiasıyla bütünle"en bir ülkeyiz. !slam âleminin demokratik, laik ve ça%-
da" bir üyesiyiz. Ba"ta Türk dilleri konu"an toplumlar olmak üzere, yeni ba%ımsız 
devletlerin örnek aldıkları bir modeliz. Varlı%ımız ve ba"arılarımızla, !slamiyet ile 
demokrasinin ba%da"tı%ının, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın demokra-
tik bir ortamda da gerçekle"tirilebilece%inin somut bir kanıtıyız. Dünyanın aradı%ı 
uzla"maları bünyemizde simgeliyoruz. Dı" politikamızda da, etkinli%ini bu bünye-
den alan bir uzla"tırma, barı"tırma ve i"birli%inde bulu"turma i"levi görmeye de-
vam edece%iz.

Türkiye, seçmi" oldu%u ya"am tarzı ile, jeopolitik, kültürel ve ekonomik gerçek-
lerinden esinlenen bir politikanın titiz uygulayıcısı olacaktır. Çevremizde sürekli 
barı" ve i"birli%ini mümkün kılacak bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunmak, 
bu politikanın özüdür. Avrupa güvenli%inin Balkanlar, Karadeniz ve Kafkasya’da 
peki"tirilmesi, Avrupa-Avrasya-Ortado%u üçgeninde barı" ve i"birli%inin güçlendi-
rilmesi temel hedefimizdir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Türkiye’nin bulundu%u kav"akta yer alan 
bölgeler, so%uk sava" ertesi, dünyanın en bunalımlı kesitini içermektedir. Atlantik-
Avrupa dünyasının güvenlik kurumları, Bosna-Hersek’te ve Kafkasya’da, saldırgan-
lı%ın önlenmesinde ve saldırganların cezalandırılmasında ba"arılı olamamı"lardır. 
Hükümetimiz, bu kurumların güçlendirilmelerine ve aralarındaki i"birli%ine etkin-
lik kazandırılmasına öncelik tanıyacaktır. Söz konusu kurum ve örgütlere üye ül-
kelerin, özellikle saldırganlı%a ve yayılmacılı%a kar"ı, ortak bir irade olu"turmaları 
gere%ine büyük önem verece%iz. Zira, hiçbir uluslararası kurum ya da örgüt, üyele-
rinin siyasî iradesi olmaksızın, güçlü ve etkin bir konuma eri"emez. Atlantik-Av-
rupa güvenli%inin temel ta"ı konumundaki NATO’nun ve Kuzey Atlantik !"birli%i 
Konseyi ile AG!K’in güçlendirilmeleri ivedilik arz etmektedir. Önleyici diplomasi-
nin geli"tirilmesi ye barı"ın korunmasında etkinli%in artırılması, tüm bu kurumla-
rın temel hedefi olmalıdır.

Do%ru ve gerekli olanın zamanında yapılamamı" bulunmasının, yanlı" ve ye-
tersiz tutumlar üzerinde bundan böyle de direnilmesi için geçerli bir neden olu"tu-
ramayaca%ı açıktır. Bu noktadan hareketle, Bosna-Hersek’teki Sırp saldırganlı%ının 
tüm sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik politika ve giri"imlerimizi ısrarla 
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sürdürece%iz. Saldırganın ödüllendirilmesi anlamı ta"ıyan sözde planların, çatı"-
maları giderek tüm Balkanlar’a yayma tehlikesini artırdı%ına sürekli dikkat çekece-
%iz; bunu yapıyoruz ve yapmaya devam edece%iz. Balkanlar’da ve Kafkaslar’da barı" 
için hangi ilkeleri savunuyorsak, dünyanın her yerinde de aynı ilkelerin egemen ve 
geçerli kılınmalarını özenle izleyece%iz.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Kıta genelinde güvenlik ve i"birli%inin 
sa%lam ve kalıcı temellere oturtulmasının, Avrupa bütünle"me hareketinin ba"arısı 
için de zorunlu oldu%u görü"ündeyiz. Gelece%in Avrupa Birli%i, ancak Türkiye’yi de 
kapsayan do%al boyutları içerisinde gerçekle"ebilir; Türkiyesiz, büyüyen bir Avrupa 
kültürü ve kavramı dü"ünülemez.

Hükümetimiz, Avrupa Toplulu%u ile ili"kilerimizin, tam üyelik perspektifi do%-
rultusunda geli"tirilmesiyle, Türkiye’nin Avrupa güvenlik ve savunma kimli%i ba%-
lamında da tam üye olarak yer alması yönünde azamî çaba gösterecektir.

Türkiye ile Topluluk arasında 1995’te yürürlü%e girmesi öngörülen gümrük 
birli%inin gerçekle"tirilmesi, bu çabalarımızın önemli bir a"amasını olu"turacaktır. 
Bu konuda kararlılı%ımız, gerekli kurumlara ve AT’ye iletilmi"tir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Hükümetimiz, Kafkasya’da ba%ımsızlık-
larını yeni kazanan ülkelerle e"itlik ve iyi kom"uluk ilkelerine saygı temelinde ili"ki 
geli"tirmeye özen gösterecektir.

Dost ve karde" Azerbaycan’a yönelik saldırıların durdurulması, Azerbaycan ile 
Ermenistan arasındaki anla"mazlı%a, Azerbaycan’ın toprak bütünlü%ünün korun-
ması ve insan haklarına saygı temelinde barı"çı bir çözüm bulunması yolundaki 
giri"imlerimizi kararlılıkla sürdürece%iz. AG!K’in bu amaca yönelik çabalarını, yeni 
giri"imleri de dikkate alarak, desteklemeye devam edece%iz.

Azerbaycan’ın, toprak bütünlü%üne yönelik saldırıların devam etti%i bir sırada 
kar"ıla"tı%ı iç sorunlar, endi"e ve üzüntü vermektedir.

Azerbaycan’ın, bu sorunları, ça%da" normlara uyumlu bir biçimde, me"ruiyet 
esası üzerinde, birlik ve beraberlik içinde a"ması içten dile%imizdir.

Karde" Azerbaycan’ın Türkiye’den isteyebilece%i yardım ve katkıları, barı"a, is-
tikrara ve bölgesel refaha destek anlayı"ı içinde gerçekle"tirece%iz.

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — !stedi%i helikopterleri niye vermediniz?
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Dost ve kom"u Gürcistan’la ili"-

kilerimizi her alanda geli"tirmeye yönelik çabalarımızı da sürdürece%iz.
Sayın Ba"kan, de%erli milletvekillerimiz; Karadeniz Ekonomik !"birli%i süreci-

nin artan bir hızla geli"tirilmesi ve ekonomik i"birli%i örgütüne canlılık ve etkinlik 
kazandırılması, öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Hükümetimiz, Kıbrıs sorununun, Ada’nın varlı%ında ve gelece%inde e"it hak 
sahibi iki toplum arasında anlamlı ve yapıcı bir müzakere süreci sonunda çözülebi-
lece%i kanısındadır.

Kıbrıs Türk halkının me"ru hak ve çıkarlarının savunulmasına siyasî destek 
vermeye elbette devam edece%iz. 
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Kıbrıs Türk halkının haklarının, güvenlik ve esenli%inin, iki toplumun iki ayrı 
kesiminde ya"ayacakları siyasal e"itli%e dayalı bir ortaklık kurulması suretiyle gü-
vence altına alınabilece%ine olan inancımızı koruyoruz.

Dı" baskılar kullanılarak çözüm sürecinin hızlandırılmasına olanak yoktur. 
Hükümetimiz, bu anlayı" çerçevesinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı ol-
maya ve kalkınma çabalarını hızlandırarak, refah düzeyinin yükseltilmesine katkı-
da bulunmaya elbette devam edecektir.

Atlantik-Avrupa dünyasıyla, Avrasya’nın, olu"um içerisindeki yeni uluslararası 
sistemin ba"arısı açısından, uyumlu bir bütün te"kil etmeleri zorunludur.

Avrupa ve Avrasya, yekdi%eriyle bütünlük içinde, tek bir jeopolitik alandır.
Öte yandan, Kuzey Amerika ile Avrupa da, birbirlerinden soyutlanmamaları 

gereken tarihsel ve ekonomik bir kader ortaklı%ı içerisindedirler.
Avrupa, so%uk sava" ertesi Avrasya’nın güvenlik dengeleri ve ekonomik da-

yanı"ma gereksinimlerini tek ba"ına elbette ki, kar"ılayamaz. Buna paralel olarak, 
Kuzey Amerika’nın istikrar ve güvenli%i de, Avrasya’nın güvenlik ve esenli%inden 
ayrı dü"ünülemez. Bu gerçekler, TransAtlantik i"birli%i ve dayanı"masının sürekli-
li%ini gerekli kılmaktadır. Hükümetimiz, bu tahlillerden hareketle, ABD’nin Avrupa 
güvenli%ine olan taahhütlerinin devamını gerekli görmektedir. Türkiye, Avrasya’da 
güvenlik, i"birli%i ve istikrara katkısını sürdürecektir. Bunun yanında, Avrupa gü-
venli%i ve Trans-Atlantik dayanı"ma çerçevesindeki rolümüzün de peki"tirmesine 
kararlıyız. ABD ile aramızdaki geli"tirilmi" ortaklık ili"kilerinin geni"letilmesine ve 
derinle"tirilmesine özel bir önem vermeye devam edece%iz.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; !slam âlemi, Birle"mi" Milletler üyeleri-
nin dörtte birini içeren büyük; ama çok büyük bir topluluktur. !slam dünyasının, 
milletler ailesi içerisindeki a%ırlı%ının, önemiyle orantılı olması gerekir. Bunun 
sa%lanması, öncelikle, !slam Konferansı örgütünün güçlendirilmesi ile ba%lantılı-
dır. !KÖ’nün güçlendirilebilmesi ise, !slam ülkeleri arasındaki dayanı"manın, eko-
nomik i"birli%inin ve çok yanlı diyalogun artırılması ile mümkündür. Bu nedenle, 
Hükümetimiz, !slam Konferansı örgütünün güçlendirilmesine önem verecektir.

!slam aleminin, özellikle Ortado%u ve Körfezde kar"ı kar"ıya bulundu%u so-
runlar, uluslararası toplum genelinde de büyük önem ta"ıyan konular arasındadır. 
Arap-!srail uyu"mazlı%ı ile Filistin sorununun çözümüne yönelik barı" sürecinin 
kurumla"ma a"amasına gelmi" bulunmasını memnunlukla kar"ılıyoruz. Türkiye, 
gerek karde" Arap ülkeleri ve Filistin halkı ile olan yakın tarihsel ve manevî ba%-
larından, gerek !srail ile mevcut iyi ili"kilerinden azamî ölçüde yararlanarak, barı" 
sürecinin ba"arısına katkıda bulunmaya devam edecektir. Hükümetimiz, Birle"mi" 
Milletler Güvenlik Konseyinin 242 ve 338 sayılı kararları gere%ince, Filistin hal-
kının - devlet kurma dahil - tüm haklarının tanınmasını, i"gal altındaki Arap top-
raklarının bo"altılmasını ve bölgedeki tüm ülkelerin güvenlikli sınırlar içerisinde 
ya"amlarını garantiye ba%layacak bir çözümü içtenlikle desteklemektedir.

Di%er yandan, Irak’ın, Birle"mi" Milletler Güvenlik Konseyince, Körfez buna-
lımı ve ertesinde bu ülke ile ilgili olarak alınmı" bulunan tüm kararlara tam olarak 
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uyması gerekmektedir. Kom"u Irak halkının, bir süredir ortaya koydu%u yaptırım-
lar nedeniyle çekmekte oldu%u sıkıntı ve çilenin bir an önce sona erdirilmesi, ancak 
bu sayede mümkün olabilecektir. Ba%dat yönetiminin uluslararası toplumla barı"-
ması içten dile%imizdir. Hükümetimiz, Irak’ın toprak bütünlü%ünün korunmasına 
büyük önem vermeye devam edecektir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Türkiye ile Yunanistan arasındaki ili"kile-
rin, iki ülkenin uzun vadeli çıkarlarına uygun bir düzeye çıkarılmasını elbette arzu 
ediyoruz. Yunanistan ile aramızda, hepinizin bildi%i, çözüm bekleyen ve bir kısmı 
kendi aralarında irtibatlı, önemli ikili sorunlar vardır. Bu sorunlara anlamlı bir di-
yalog ve kar"ılıklı siyasî irade ile barı"çı ve hakkaniyete uygun çözümler bulunaca%ı 
umudunu ta"ımaktayız. Hükümetimiz, Yunanistan ile ili"kilerimizde sa%duyuyu 
egemen kılmaya çalı"acak ve Yunanistan’ın da aynı do%rultuda davranmasını bek-
leyecektir ki ülkeyi ba%layan ahdî yükümlülüklere uyulması, aradı%ımız iyi niyetin 
göstergesi olacaktır. Öte yandan, mevcut bulundu%una inandı%ımız i"birli%i ola-
naklarının, iki ülke yararına de%erlendirilmesine önem vermekteyiz.

Yurt dı"ında ya"amakta ve çalı"makta olan vatanda"larımızın sorunları, 
Avrupa’da ırkçılı%ın yeniden hortlamasından ve yabancı dü"manlı%ından kaynak-
lanan cinayet ve taciz eylemleriyle sınırlı de%ildir. Söz konusu sorunlar, yılların bi-
riktirdi%i çok boyutlu bir nitelik ta"ımaktadır. Hükümetimiz, bu sorunlara, vatan-
da"larımızın tümünü kucaklayan özel bir dikkat, "efkat ve sürekli ilgi ile e%ilecek ve 
kalıcı çözümler üretecektir.

Bugün dı" politikaya çok daha geni" bir perspektiften yakla"ma ihtiyacı vardır. 
Modern dı" politika, artık, toplumun bütün kurumlarıyla birlikte yürütülebilmek-
tedir. Basının, radyo ve TV gibi geni" kitlelere seslenen yayın araçlarının, Hükümet 
dı"ı kurulu"ların, sendikaların, baskı ve menfaat gruplarının, dı" politika olu"umu 
ve tercihlerinde önemli bir a%ırlı%ı vardır; bu a%ırlık giderek de daha fazla artmak-
tadır. 

Bu olgu, katılımcı demokrasinin ve ileti"im devriminin diplomasiye yansıyan 
yeni bir boyutudur.

Biz, bunun bilincinde olarak, yeni bir diplomasi anlayı"ını Türkiye’de yaygın 
bir uygulamayla dünya kamuoyunda yaygınla"tıraca%ız.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; dı" politikamızın yürütülü"ünün her 
a"amasında Yüce Meclise bilgi verece%iz; de%erli dü"ünce, uyan ve katkılarınızdan 
yararlanmaya devam edece%iz. Dı" politikanın yürütülmesinde, Parlamento deste-
%inin ta"ıdı%ı önemin bilincindeyiz.

Uluslararası ekonomik ili"kilerde, çok taraflı ticaretin geli"tirilmesi esas ol-
makla birlikte; bölgesel entegrasyonların uluslararası serbest ticaret ortamına geçi" 
sürecini olu"turdu%u bir dönemi ya"amaktayız.

Bölgesel entegrasyonları uluslararası serbest ticaret ortamının yaratılması için 
geçi" süreci olarak kabul eden ülkemiz, bir yandan, çok yönlü ticaretin geli"tirilme-
sini sa%layacak GATT Uruguay Raund - Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri anlamına 
gelen bu kapsamlı örgüt - için gerekli katkıyı yapmayı sürdürürken, di%er taraftan 
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da, bölgesel entegrasyonların sa%layaca%ı katkıdan, azami ölçüde yararlanmaya de-
vam edecektir.

Bu perspektifte, Türkiye’nin AT’ye tam üyelik ba"vurusu çerçevesinde ba"lattı-
%ı hazırlık ve uyum çalı"maları önem kazanmaktadır.

Gümrük birli%ini olu"turma süreci ve topluluk hukuk düzeni ve vergi yapısıyla, 
Türk hukuk düzeninin ve vergi yapısının uyumsalla"tırılması çalı"maları hızlandı-
rılacaktır.

Vergi reformunun özünde, bu uyumun sa%lanmasına ve AT’na tam üyeli%e ha-
zırlanmada bir önem vardır ve Hükümetimiz, bu önemin idraki içerisinde olacaktır.

Türkiye, EFTA ülkeleriyle serbest ticaretin geli"tirilmesine a%ırlık verecektir.
Karadeniz’in, barı", istikrar ve refah bölgesi haline getirilmesi, bölgenin eko-

nomik ve ticarî potansiyelinin canlandırılması ve uluslararası platformda cazip bir 
merkez haline getirilmesi hedefimizdir.

Karadeniz havzasında olu"acak ekonomik entegrasyon ve gümrük ayrıcalı%ı ile 
bölgenin yabancı sermaye için çekicili%i daha da fazla artırılacaktır.

Bölgeye ilgi duyan yabancı yatırımcılar için, ülkemiz, ekonomik altyapı açısın-
dan önemli avantajlara sahiptir. Bu potansiyelin farkındayız ve etkin bir biçimde 
de%erlendirece%iz.

Asya ve Uzak Do%u ülkeleriyle ili"kilerimizin geli"tirilmesi de, öncelikli hedef-
lerimiz arasında olacaktır.

Sovyetler Birli%inin da%ılması süreciyle, bunun içinde, ba"ta Rusya ve Türk kö-
kenli Cumhuriyetler olmak üzere yeni ba%ımsız devletlerin ortaya çıkması, Türkiye 
açısından son derece de önemli geli"melere yol açmı"tır. Bunu hepimiz bilmekteyiz. 
2000’li yıllarda Türkiye bu geni" alan için bir cazibe merkezi olacaktır.

Özellikle çok yakın ba%larımız bulunan Türk kökenli cumhuriyetlerin dı"a açıl-
maları ve dünyayla bütünle"melerinde, Türkiye’ye önemli görevler ve sorumluluk-
lar dü"mektedir.

Bu bilinç içinde, Türk kökenli cumhuriyetlerle ekonomik, sosyal, kültürel ili"-
kilerin geli"tirilmesine bir özel önem verece%iz.

Hükümetimiz, ulusal bütünlü%ümüz içinde, dı" politika, millî istihbarat ve 
millî savunma politikalarını, birbirlerini tamamlayan bir bütün içinde ele alacaktır.

Millî !stihbarat Örgütümüzü, Türkiye’nin güvenlik, savunma ve dı" politika 
hedeflerine, daha ça%da", daha yararlı ve daha zamanlı katkılarda bulunabilir bir 
hale getirece%iz.

Teknik ve be"erî istihbarat yeteneklerini birlikte geli"tirece%iz. Açık ve kapalı 
faaliyetlerini yeniden düzenleyecek, millî istihbarat bürokrasisini çok daha profes-
yonel bir konuma kavu"turaca%ız.

Hükümetimiz, gerçekçi tehdit ve risk de%erlendirmelerine dayanılarak olu"-
turulan millî savunma politikasının, millî refahı artırma hedefiyle çeli"meyece%ine 
inanmaktadır.
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Bu inançla, millî savunma politikası, ulusal kalkınma politikasıyla birlikte ele 
alınarak götürülecektir. Bu dengede, Türk Silahlı Kuvvetlerine, caydırıcılık ve sa-
vunma niteli%inin kazandırılması ve bu niteli%in idame ettirilmesi hedefi daima 
göz önünde bulundurulacaktır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekillerimiz; 1970’li yılların ba"larından itibaren 
kurulmasına ba"lanan ve geli"tirilmesine çalı"ılan yerli savunma sanayiinin, silahlı 
kuvvetlerin ça%da" ihtiyaçlarına cevap verebilecek yüksek teknoloji ürünü silah ve 
malzeme sistemlerini ve teçhizatı üretebilecek bir düzeye çıkarılabilmesi, ülkemiz 
için ya"amsal bir önem ta"ımaktadır. Hükümetimiz, bu konuya hassasiyetle e%il-
meye devam edecektir.

Hükümetimizin ekonomik programının ana hedefine gelince:

Önceki Koalisyon Hükümetinde oldu%u gibi, devletin ekonomideki yerinin ve 
rolünün yeniden tanımlanması, mevcut yapısal sorunların halkın öncelikleri do%-
rultusunda köklü ve yenilikçi bir yakla"ım içinde sonuca vardırılması, amacımızdır. 
Bu çerçevede, devletin ekonomik faaliyetlerinin dengeli bir biçimde azaltılması, gi-
derek sübvansiyon da%ıtan yapıdan arındırılması, ekonomide genellikle kuralları 
belirleyen bir konuma kavu"turulması gerekti%ine inanmaktayız.

Bu tanım içinde, devlet, sosyal devlet olmanın bir gere%i olarak, ba"ta e%itim, 
sa%lık ve çevre olmak üzere, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde etkin bir yapıya 
kavu"turulacaktır.

Hükümetimiz, gerek kamunun kendi içinde, gerek kamu ve özel sektör ili"ki-
leri ba%lamında, e"güdümü rasyonel bir biçimde sa%layacaktır. Piyasalarda kurum-
salla"ma gerçekle"tirilecektir.

Piyasa ekonomisinin kurumlarını getirmekte, demokrasi anlayı"ı içinde, eko-
nomik yeni örgütlerin kurulmasında, Hükümetimiz kararlı bir uygulama sergileye-
cektir.

Ekonomi yönetiminde önemli görev ve sorumluluklar üstlenmi" olan kurum-
ların, uyum ve karar bütünlü%ü içinde süratli çalı"malarını sa%layacak ortam ve ko-
"ullar sa%lanacaktır.

Ekonomik program ve icraatı ile Hükümetimiz, bir çözüm üretme hükümeti 
olacaktır. Çözüme kavu"turulması gereken sorunların ba"ında enflasyonun dü"ü-
rülmesi gelmektedir.

Türkiye, onbe" yılı a"kın bir süredir, yüksek enflasyon olgusu ya"amaktadır? 
Enflasyon âdeta ya"amımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmi" bulunmaktadır; bu 
ise, ekonomik politikaların uygulanmasını güçle"tirmekte ve bir kısır döngü yarat-
maktadır. Her türlü iktisadî kararda vadeler kısalmakta, verimlilik yerine, rant ve 
spekülasyon arayı"ı hızlanmaktadır. Tek ba"ına para politikasının yeterli olmadı%ı, 
artık hepimizin bilgisi dahilindedir. Aksine, para ve maliye politikaları arasındaki 
uyumsuzluk, uluslararası sermaye hareketlerinin serbest oldu%u bir ekonomide, 
büyümede ini" çıkı"lara yol açmakta, ihracattaki artı"ın süreklili%ini de olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir.
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Sayısız sakıncaları bulunan enflasyonun dü"ürülebilmesi için, dengeleri bozan 
bir büyüklü%e ula"mı" bulunan kamu açıklarının makul bir düzeye çekilmesi hedefi 
vardır. Sayısız sakıncaları bulunan enflasyonun dü"ürülebilmesi için, bu dengeleri 
süratle a"a%ıya çekme kararlılı%ındayız.

K!T’lerin, sosyal güvenlik kurulu"ları ve yerel yönetimlerin bütçeleri sürekli 
açıklar vermektedir. Vurgulamak istedi%imiz çarpıcı bir gerçek "udur: 1993 yılın-
da, K!T’lerin finansman açı%ı 70 trilyonu a"ar hale gelmi"tir. Di%er taraftan, sosyal 
güvenlik kurulu"larının bu yıl içerisinde Hazineden talepleri 21 trilyonu a"ar du-
rumdadır. Bu, eski çizginin devamını yansıtmakta ve devralınmı" bozuklu%un de-
vamının ifadesi olmaktadır. (ANAP sıralarından gürültüler, DYP sıralarından alkı!lar)

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Eskiyi bırakın artık.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Üç ayda kaçanların, bunları söy-
lemeye hiç bir biçimde hakkı yoktur. (DYP sıralarından alkı!lar)

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Düzeltmeye geldiniz ya!

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Korkudan kaçanların bunu söy-
lemeye hiçbir biçimde hakkı yoktur. Gerçekler budur, hepimiz biliyoruz. (ANAP sı-
ralarından gürültüler)

$EVKET KAZAN (Kocaeli) — 500 gün artı bugün ba"lıyor.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Rakamları vermeye ba"lamaya-
lım! Türkiye’nin en hızlı bozulan üç ayı olmu"tur; maalesef bu böyledir... (ANAP 
sıralarından gürültüler)

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Hani Grubun nerede?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Evet, tarımsal desteklemeye ge-
liyorum. Tarımsal destekleme ve vergi politikalarımız elbette öncelikle ele alınacak 
ve burada özellikle çiftlerimizin ve ziraî kesimde çalı"anlarımızın refahına hizmet 
edecek yeni kurumsal yapılarıma gündeme getirilecektir.

Bütçe açı%ını azaltmak için, hem vergi gelirlerinin artırılmasını hem de harca-
maların hızının yava"latılmasını içeren bir program uygulayaca%ız.

Kamu harcamalarında etkinlik ve verim sa%lanmasına yönelik uygulamalar, 
personel reformuyla, kamu kurumlarınca yürütülmekte olan hizmetlerin yeniden 
tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, personel reformu ve yatırımcı kamu 
kurulu"larıyla, temel i"levlerini yitirmi" kurulu"ların yeniden yapılandırılmaları 
öncelikle ele alınacaktır. 

Personel reformu kapsamında, kamu personelinin, sayı, nitelik, verimlilik ve 
ücret düzeyinin sa%lıklı bir envanteri yapılacaktır.

Sa%lam kaynaklardan, bu kesimde çalı"an i"çi ve memurumuzun refahını artı-
racak önlemler gündemde olacaktır. Ancak, dikkat edilecek husus, bu kaynakların, 
devamlı sa%lam kaynaklardan sa%lanması ilkesi olacaktır.
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Eme%in kutsal olu"u kadar, günümüzün ekonomik gerekleri içinde doldurul-
maz yerine de aynı "ekilde inanırız. Ça%da" teknolojinin ula"tı%ı ba" döndürücü 
boyutlar dahi, eme%in gereklili%ini ortadan kaldırmamı"tır.

Uluslararası anla"malar ve ILO ilke ve standartları, çalı"ma hayatımızda, geli"-
mi" ülkelerde oldu%u ölçülerde uygulanacaktır. Yasal ve idarî düzenlemeler, buna 
göre yapılacaktır. Çalı"ma barı"ının büyük toplumsal uzla"manın özünü te"kil et-
ti%ine inanmaktayız. Çalı"anların, ça%da" ya"am ko"ullarının altında kalmamasına 
özen gösterilecektir. Ülkenin kaynak ve imkânları üzerinde, çalı"anlar kadar, çalı"-
ma imkânı bulamayan i"sizlerin de hakkı oldu%u göz önüne alınacaktır.

!"çi-i"veren ili"kilerinde, çalı"ma barı"ının korunması temel ilkemizdir. Sosyo-
ekonomik istikrar ve uzla"manın sa%lanması için, Batı ülkelerindeki örnekler do%-
rultusunda bir ekonomik ve sosyal konsey olu"turulacaktır.

Bunu, toplumsal uzla"ma içinde gerekli bir örgüt olarak görmekte ve di%er ge-
li"mi" ülkelerin, bu örgütleri kanalıyla toplumsal uzla"maya bir hizmet verdiklerini 
görmekteyiz. Bunu, ülkemize de getirecek ve böyle bir toplumsal uzla"mada herke-
sin, Meclis dı"ında da, yerini almasını sa%layaca%ız.

Sosyal adaletin ve sosyal güvenli%in gerçekle"tirilmesi için gerekli önlemler alı-
nacak; kalkınma, sosyal devlet korunarak sa%lanacaktır.

Personel reformu, kamu personeliyle, bunların emekli, dul ve yetimlerine, den-
geli, adil bir ücret rejimi ve yeterli bir hayat seviyesi sa%layacaktır.

Devletin aslî görevleri dı"ındaki alanlarda, i"sizlik sorununu a"mak amacıyla 
personel istihdam edilmesi yolu engellenecek, mevcut birim ve i"letmelerde, bu ni-
telikteki kadro fazlalı%ını eritecek ilkeler belirlenecektir.

Memur ve i"çilerin görev alanları ayrı ayrı, kesin olarak tespit edilecek; aynı 
i"in, farklı statüdeki personelce yürütülmesi ve bunlara farklı ücret ödenmesi ön-
lenecektir.

Kamu personel reformu tamamlanıp, yürürlü%e girinceye kadar, acil ve zorun-
lu durumlar dı"ında, personel rejimini daha da yozla"tırmamak amacıyla, münferit 
düzenlemeler yapılmayacaktır.

Kamu personel rejimi hazırlanırken, devletin yeniden yapılanması ve küçültül-
mesi önceli%i, temel ilke olarak kabul edilecektir.

Bugünkü uygulamalarda, kamu harcamaları denetiminde, hukuka uygunluk 
a%ırlık ta"ımaktadır. Bu denetim süreci, ekonomik verimlilik yönünde yo%unla"tı-
rılacak ve malî kontrol kavramına yeni bir içerik kazandırılacaktır.

Kurulu"ları, çe"itli kanunlarla düzenlenmi" bulunan, sayılan ve i" hacimleri 
bakımından önemli büyüklüklere ula"mı" olan döner sermaye i"letmeleri, idarî ve 
malî disiplin altına alınacaktır.

Te"vik ödemelerinin bütçe kapsamına alınmı" olması önemli bir adımdır. 1903 
yılında bu yönde ba"latılmı" olan uygulama daha da geli"tirilecektir.
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Gerek yatırım gerek ihracat te"vikleri uygulamasının öncelikleri, ekonomik 
sonuçlan ve kaynak ihtiyaçları dikkate alınarak sa%lıklı "ekilde programlanacak ve 
kaynakların bütçe içinde yer alması uygulamasına devam edilecektir.

Tarımsal destekleme programlarının, K!T’ler, Tarım Satı" Kooperatifleri ve 
di%er kurulu"lar aracılı%ıyla uygulamasında zarara yol açan görevlendirme karar-
larının malî yükünün önceden bilinmesi ve bütçede yer alması, kamu finansman 
dengeleri ve bütçe uygulamaları açısından son derece önemlidir. Bütçe dengeleri 
yönünden destekleme için ayrılabilecek kaynaklar açıkça ortaya konulacak ve des-
tekleme programlarının bu kaynaklarla sınırlandırılması sa%lanacaktır.

Kamu kesiminde öteden beri, bir önceki yıl baz alınarak bütçe hazırlama ve fa-
aliyetleri belirleme anlayı"ı hâkimdir; bu, evvelden beri önümüze konan bir gelenek 
haline gelmi"tir.

Bu yakla"ım artık ekonomide önemini kaybetmi"tir; hatta, ekonomiye zarar 
verir hale gelmi"tir; bazı gereksiz harcama programlarının sürdürülmesine neden 
olmaktadır.

Bu nedenle, konsolide bütçe kapsamında yer alan tüm programlar gözden ge-
çirilerek, önemini kaybetmi" olanlar tasfiye edilecek, sürdürülmesi istenenler ise 
daha etkin hale getirilecektir.

Genel ve katma bütçeli kurulu"larda uygulanacak personel reformu ve yeniden 
yapılarıma programı çerçevesinde alınacak kararlar, kamuda çalı"an personelin ka-
zanılmı" hakları korunarak uygulanacaktır.

Bütçenin, Mecliste çok uzun bir görü"me dönemi bulunmaktadır. Bu durum, 
Meclisin çalı"ma programını aksatmakta ye ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu ile 
Genel Kurulda mükerrer görü"meler yapılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, 
bütçenin yasalla"tırılma süresinin kısaltılması ve etkinle"tirilmesi gerekmektedir.

Açık ve saydam yönetim anlayı"ı içinde 1993 yılı bütçe açı%ı revize edilecek, 
100 trilyon Türk Lirası düzeyinde gerçekle"mesi beklenen bütçe açı%ı için Meclis-
ten ek ödenek istenecek, bütçe uygulamaları bundan böyle, "imdiye kadar yapılma-
dı%ı "ekilde, "effaf bir biçimde sürdürülecek ve bir evvelden di%er yıla aktarılarak 
önlenmi" olan bütçe açıkları, artık bundan böyle "effafla"tırılacaktır. (DYP sırala-
rından alkı!lar, ANAP sıralarından gürültüler)

$EVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne oldu "imdi, ne oldu? Hani 50 idi; nasıl oldu 
da 100 oldu?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Sayın Ba"kan, de%erli arkada"-
larım; artık "effaf olma dönemidir. Bunun gere%ini her yerde, bütçede de yapmayı 
yine biz ba"lataca%ız ve siz de bunu alkı"layacaksınız; çünkü "effaflıktan yanası-
nız... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Sayın Ba"bakan, bir dakika efendim.

Sayın milletvekilleri, bugün gündem, sadece Sayın Ba"bakanın Bakanlar Kuru-
lu Programını okumasıdır. Ne sizler lütfen görü"me sayılabilecek sorular yöneltin, 
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müdahalelerde bulunan; ne de Sayın Ba"bakan, okumanın dı"ında açıklamalara za-
man ayırsın. Bunun gündemi cumartesi günü...

Buyurun Sayın Ba"bakan.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Te"ekkür ediyorum Sayın Ba"-

kan.
Kamu kesimi finansman açı%ının daraltılması ve malî dengenin sa%lanmasın-

da, Türk vergi sisteminin bütünsel bir yakla"ım içinde ele alınarak yeniden düzen-
lenmesi, Hükümetimiz açısından öncelikli bir konudur.

Vergilemede önemli bir amaç da, kamu dı"ında kalan yükümlülüklerden sa%la-
nacak tahsilatın artırılmasıdır. Vergi idaresinde ba"arının ba"lıca göstergesi budur. 
Bu kıstastan hareketle, vergi idaresinin daha etkin ve verimli çalı"masını sa%lama-
ya kararlıyız.

Vergi yükünün vatanda"lar arasında adaletli ve dengeli da%ılımına özen göste-
rilecek ve gelir da%ılımı bu yoldan da düzeltilecektir.

Bu çerçevede vergi oranlan yeniden gözden geçirilecek ve vergi gelirinin ar-
tırılması amacıyla, gerekirse, vergi oranlarında yeni düzenlemeler ve dü"ülmeler 
yapılabilecektir. Bu çerçevede vergi kaçak ve kayıpları da önlenecektir. Kayıt dı"ı 
sektör denetim altına alınacaktır. Böylece, sosyal devletin gerektirdi%i harcamaları 
kar"ılayacak, sa%lam kayna%a dayalı gelir artı"ları sa%lanacaktır. Vergi idaresinin 
etkinli%ini artırıcı yapısal düzenlemeler ve etkin vergi denetimleriyle vergi kayıp ve 
kaçaklarının önlenmesi sa%lanacaktır. Kayıt dı"ı ekonominin daraltılması amacıyla 
mal hareketlerinin ticaret borsaları ve haller gibi kurulu"lardan geçmesi sa%lana-
caktır.

Finans kesimi ve sermaye kesimi piyasa reformlarıyla ilgili düzenlemelerde ge-
rekli vergi te"vikleri ve kolaylıkları sa%lanacak, özel kesim sa%lık ve e%itim yatırım-
ları vergi yoluyla özendirilmeye devam edilecektir.

Türkiye’nin AT’ye tam üyelik ba"vurusu çerçevesinde ba"lattı%ı uyum çalı"ma-
ları, gümrük birli%i ve vergi sistemi yönünden de hızlandırılacaktır.

Ayrıca, Türk müte"ebbislerinin Orta Asya ve Kafkasya cumhuriyetlerinde yatı-
rım yapmaları vergi yoluyla da özendirilecektir.

Vergi ceza sistemi yükümlüler üzerinde caydırıcı etki uyandıracak bir yapıya 
kavu"turulacak, a%ır ve devlet aleyhine i"leyen yapı gözden geçirilecek ve karar me-
kanizmaları hızlandırılacaktır.

Üniter vergi sistemine e"güdüm içerisinde geçi" sa%lanacaktır. Götürü vergi 
uygulamasının kapsamı daraltılacaktır.

1993 yılında Yüce Meclise sunulan Vergi Reformu Yasa Tasarısının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin öneri ve katkılarıyla bir an önce sonuçlandırılması önem 
ta"ımaktadır.

Sayın Ba"kan ve de%erli milletvekillerimiz; dünya ticaretindeki globalle"me çer-
çevesinde, Türkiye’nin, Avrupa Toplulu%una uyumunu kolayla"tırmak için, gümrük 



I. Ç"ller Hükümet" • 6749

birli%ine 1995 yılında katılınması hedeflenmekte ve bu suretle Türk ekonomisinin 
uluslararası rekabete uyum sa%lamasına imkân hazırlanmaktadır.

AT ve GATT nezdindeki taahhütlerimiz do%rultusunda, gümrük mevzuatında 
gerekli de%i"iklikler yapılarak, böylece, mevzuatlar arasında uyum sa%lanacaktır.

Hızla geli"en ekonomimiz içinde önemli bir yeri olan ithalat ve ihracatımız bü-
rokratik engellerden arındırılacak, bu meyanda, gümrük i"lemlerine sürat kazan-
dırmak ve kolaylıklar sa%lamak amacıyla, özellikle !stanbul’dan ba"lamak üzere, ih-
tisas gümrükleri kurulacak, beyan sistemine geçilecek ve bürokrasiyi asgari düzeye 
indirmek için gümrük otomasyonu uygulamaları ba"latılacaktır. !htisas gümrük-
leri, bu a"amada en önemli koruyucu nitelik kazanan bir kurum haline getirilecek, 
dünyada uygulandı%ı gibi uygulanacaktır.

Kamu finansmanının temel kayna%ı olan vergi gelirlerinin kavranabilmesi için 
ekonominin dı" girdilerinin izlenmesine imkân veren denetimde i"birli%i zincirinin 
kurulması amaçlanmaktadır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; kamu malları idaresinde yeniden yapılan-
maya gidilmesinde kesin zorunluluk vardır. Kamu kurum ve kurulu"larına ait arsa 
ve arazilerin çok kısa sürede sa%lıklı bir envanteri tekrar yapılacaktır. Kamuya ait 
arazi ve arsalar projelendirilerek satılacaktır. Hazineye, K!T’lere, bakanlıklara ve 
belediyelere ait arsa ve arazilerin halka devir ve satı"ına imkân verecek düzenleme-
ler kısa sürede yapılacaktır.

Çe"itli kamu ta"ınırlarının ve özellikle gümrük denetimine tabi e"yanın, eko-
nomik de%erini kaybetmeden, gerçek de%eriyle satı"ına önem verilecektir. Güm-
rüklerle ilgili e"ya için depo, ambar ve sundurma hizmetlerinin yaygın ve etkin bir 
biçimde yürütülmesi sa%lanacaktır.

Kamunun lojman uygulamaları ile, kamu dinlenme ve sosyal tesislerinin kulla-
nımı yeniden gözden geçirilecektir.

K!T’ler, ba%lı ortaklıklar, devlet i"tirakleri, genel bütçeye dahil iktisadî kuru-
lu"ların süratle özelle"tirilmeleri yoluna gidilecektir. K!T’lerin, sermaye piyasala-
rının getirdi%i tüm yeniliklerden etkin bir biçimde yararlanmaları için, bu konuda 
bilgi sahibi olmaları sa%lanacaktır.

K!T reformu programı, yaygın ve hızlı özelle"tirme programıyla birlikte yürür-
lü%e konulacaktır. Sürekli zarar eden ve özelle"tirilmeleri mümkün olmayan kuru-
lu"ların, tamamen veya kısmen tasfiyeleri söz konusu olabilecektir.

Özelle"tirme dı"ında kalacak K!T’lerin, Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki fa-
aliyetlerinin, ücret, fiyat ve yatırım kararlarının, verimlilik ve kârlılık anlayı"ı için-
de, kurum yönetim organları tarafından yürütülmesi sa%lanacaktır.

K!T reform programı ve özelle"tirme uygulamalarının yol açaca%ı istihdama 
yönelik sorunlar, gerekti%inde uluslararası kurulu"ların deste%inde de yararlanıla-
rak olu"turulacak sosyal güvenlik ve koruma sistemi içinde çözülecektir.

Özelle"tirme ve K!T reformundan do%acak istihdam sorunları, erken emekli-
lik, i"sizlik sigortası, tazminat ödemeleri ve yeniden i"e yerle"tirme gibi tedbirler 
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üzerinde i"çi, i"veren ve sendikal kurulu"lar arasında mutabakat sa%lanarak çö-
zümlenecektir.

Özelle"tirme kapsamı geni"letilerek, K!T, ba%lı ortaklık ve i"tirakleri içermekle 
kalmayacak; ba"ta Tarım Satı" Kooperatiflerine ait sınai tesis ve i"letmeler olmak 
üzere, di%er kamu kurum ve kurulu"larını da içine alacaktır.

Özelle"tirme uygulamalarına süratli bir "ekilde geçilebilmesi için gerekli yasal 
düzenlemeler en kısa sürede yürürlü%e konulacaktır.

Özelle"tirilecek kurulu"ların kamuya olan borçlarının Hazine tarafından üst-
lenilebilmesine ve böylece özelle"tirmenin hızlandırılmasına imkân verecek bir sis-
tem geli"tirilecektir.

Özelle"tirme uygulamalarında yabancı sermayeyi ve özellikle yabancı kurum-
sal yatırımcıları özendirici bir finansal altyapı olu"turulacaktır.

Özelle"tirmeden sa%lanacak kaynaklarla özellikle sanayile"me te"vik edilecek, 
ayrıca, küçük ve orta boy i"letmelere, esnaf ve sanatkârlara ek kredi imkânı sa%la-
narak onların ek istihdam yaratmalarına katkıda bulunulacaktır.

PTT’nin öncelikle posta ve haberle"me olarak ikiye ayrılması gerçekle"tirilecek 
ve Telekomünikasyon A.$. kurulacaktır. Tasarruf hakları yeniden gözden geçirile-
rek özelle"tirilmesi sa%lanacaktır. (RP sıralarından alkı!lar)

Anayasanın 2’nci maddesinde ifadesini bulan “sosyal devlet” ilkesinin tüm 
boyutlarıyla ya"ama geçirilmesi, Hükümetimizin temel amaçları arasında yer al-
maktadır. Bu ba%lamda, sosyal adaletin ve sosyal güvenli%in gerçekle"tirilmesi için 
gerekli önlemler alınacak, kalkınma, sosyal devlet korunarak sa%lanacaktır.

Ça%da" bir i" mevzuatı için engel olu"turan Anayasa maddelerinin de%i"tiril-
mesi yönünde çaba gösterilecektir.

Çalı"ma ya"amında yaygınla"ma e%ilimi gösteren sendikasızla"tırma, sigorta-
sızla"tırma ve güvencesiz kılma çabalarına kar"ı temel önlemler alınacaktır.

“!"sizlik Sigortası” sistemi kurulacak ve a"amalı olarak yaygınla"tırılacaktır. !lk 
uygulamada K!T reformu ve özelle"tirme nedeniyle i"siz kalan i"çilere öncelik ta-
nınacaktır.

Ciddî bir finansman darbo%azıyla kar"ı kar"ıya olan sosyal güvenlik kurulu"-
larının sorunlarına çözüm getirecek gerekli yasal düzenlemeler yapılacak, bu kuru-
lu"ların, üyelerine verdikleri hizmetler geli"tirilecektir.

Sosyal güvenlik kurulu"ları içinde önemli bir yere sahip olan SSK, prim gelir-
leri tahsilatında ciddî sorunlarla kar"ıla"maktadır. Kurumun, tüm kurulu"lardan 
olan alacakları her geçen gün artmaktadır. Alacakların tahsilinin hızlandırılması, 
Kurumun mal varlı%ının yönetimindeki zafiyet ve denetim eksikli%i, acilen çözüm-
lenmesi gereken sorunlardır.

Kurumun bozulmu" olan finansal yapısının düzeltilmesine yönelik ivedi ön-
lemleri içeren yasa tasarısı TBMM’ye sunulmu"tur. Bu yasa ile, Kurumun mal var-
lıklarının daha iyi ve gelir getirici bir biçimde de%erlendirilmesi, SSK’nın fon yö-
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netimi yapabilecek kurumsal bir yatırımcı hüviyetini kazanması yolunda adımlar 
atılması ve prim tahsilatlarının hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında, kurumun yönetimi, finansman ihtiyacı 
ve i"lemlerinin gözden geçirilmesi, sa%lık ve sosyal güvenli%e ili"kin görevlerinin 
ayrılmasına yönelik çalı"maların kısa sürede sonuçlandırılması ile, Kurumun finan-
sal sa%lı%a kavu"turulması öngörülmektedir.

Ba%-Kur’un içinde bulundu%u finansman sıkıntısına çözüm getirmek amacıy-
la hazırlanan tasan Yüce Meclise sunulmu"tur. Bu tasarının acilen yasala"ması ve 
Ba%-Kur’un prim tahsilatında sa%lıklı bir yapıya kavu"turulması zorunludur.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; tarımsal destekleme kapsamına giren ürün 
sayısı giderek artmaktadır.

Dünya fiyatlarının üstünde seyreden destekleme fiyatları, tütün, fındık ve çay 
gibi ürünlerde ekim alanlarının a"ırı geni"lemesine, üretim fazlaları olu"masına ve 
devletin, a"ırı alımlar yaparak, fevkalade yüksek stok finansman maliyetlerine kat-
lanmasına neden olmaktadır.

Arz fazlası bulunan ve alımlarda finansman açısından sorun yaratan bazı 
ürünlerde, üretimi azaltıcı, üretim yetersizli%i olan ürünlerde ise arzı artırıcı yönde, 
te"vik edici politikalar uygulanacaktır.

Borsaların, piyasa ekonomisi ve rekabet kuralları içerisinde, ekonominin ça%-
da" kurumları olarak çalı"abilmeleri önem ta"ımaktadır. Bu amaçla, ülkenin çe"itli 
yörelerinde, hububattan ba"lanarak, de%i"ik ürünler için altyapısı olan yeni borsa-
lar kurulacaktır.

Tahıl destekleme alımlarında, 1992 yılında geli"tirilen kademeli fiyat ayarla-
ması ile alı" ve satı" fiyatlarının birlikte açıklanması uygulaması sürdürülecektir.

Toptancı Hal Yasası ile tarımsal ürünleri pazarlama borsaları kanun tasarıları 
Türkiye Büyük Millet Meclisine kısa sürede sunulacaktır.

Tarım Satı" Kooperatifleri eliyle yürütülen destekleme alımlarında, kamudan 
aktarılan kaynaklardan, üreticilerden çok birlikler yararlanmaktadır. Mart 1993 
sonu itibariyle birliklerin T.C. Ziraat Bankasına birikmi" olan borç bakiyesi 30 tril-
yon TL.’yi a"maktadır. Birliklerin sahip oldu%u sınai tesis ve i"letmeler sistem için-
de ciddî kaynak israfına neden olmaktadır.

Tarım satı" kooperatifleri ile bunlara ba%lı sanayi tesisleri ayrılacak ve gere%in-
de özelle"tirilecektir. Destekleme için ayrılan kaynakların, tesislerin zararlarını ka-
patmak için de%il, ziraî kesimde çalı"anların refahını artırmak için kullanılmasına 
özen gösterilecektir.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; belediyelerin gelir ve giderleri zaman için-
de büyük boyutlara ula"mı"tır. Belediyelerin personel harcamaları, yatırım harca-
malarının üstünde gerçekle"mektedir.

Belediyelerin geçici i"çi uygulamaları nedeniyle kesin personel sayılan tam ola-
rak saptanamamaktadır. Genel bütçeden belediyelere ayrılan paylar devamlı artı" 
gösterirken, öz gelirleri, artan harcamalara paralel artı" göstermemektedir. Sonuç 
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olarak, belediyelerin malî kaynaklan verimli yatırımlar yerine, a%ırlıklı olarak per-
sonel ve cari harcamalara yönelmektedir.

Yerel yönetimler ve ba%lı kurulu"lar bir yandan malî piyasa disiplini altına 
alınırken, di%er yandan da, finansal sorunlarının giderilmesinde, sermaye piyasa-
larının getirdi%i yeniliklerden yararlandıracaklardır. Yerel yönetimlerin temel hiz-
metlerini etkin bir "ekilde gerçekle"tirebilmeleri için, zarar eden ticarî ve sınaî faa-
liyetlerinden arındırılmaları özendirilecektir.

Güçlü il yönetimine destek verecek ve yardımcı olacak "ekilde yeni bir il özel 
idare sistemi olu"turulacaktır. Köy idaresinde muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin 
yetkileri ve köy idaresinin kaynakları artırılacak, kırsal kesimde ya"am "artları iyi-
le"tirilecektir.

Devletin yeniden yapılanması programı içinde, yeni ve kapsamlı bir yerel yöne-
timler düzenlemesine gidilecektir. Muhtarlar, ihtiyar heyeti, il genel meclislerinin 
ve belediye meclislerinin yetkileri artırılacak ve yerel kaynakların bir bölümü bun-
lara tahsis edilecektir.

Belediye meclisleri kamu çalı"anları da dahil olmak üzere, tüm toplum kesim-
lerinin temsiline olanak verecek bir yerel meclise dönü"türülecektir.

!stanbul’un yönetsel açıdan kar"ıla"tı%ı sorunları çözümleyecek yasal düzenle-
meler ve tedbirler en kısa zamanda getirilecektir.

Belediyelerin sorunları, gelirlerin idaresinden, harcamaların denetimine kadar 
olan konuları kapsayacak kapsamlı bir reform anlayı"ı içinde ele alınacak ve çözüm-
lenecektir. Bu nedenle, kamu yönetiminin ayrılmaz parçası olan yerel yönetimlerle 
ilgili malî reform, amacına ula"ması için, idarî reformla birlikte ele alınacaktır.

Özel giri"imcilerin özellikle e%itim ve sa%lık yatırımlarındaki arsa ihtiyacının 
kamu arazilerinden kar"ılanması konusunda düzenlemeler yapılacaktır.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; Hükümetimizin öncelikli hedeflerinden 
biri de, ba"latılmı" olan finans kesimi reformunun sürdürülmesidir. Bu kesimde 
yapılacak reformla reel kredi ve fon aktarma maliyetleri dü"ürülerek faktör fiyatla-
rında dünya ile bütünle"me sa%lanacaktır.

Reel kredi maliyetlerinin zaman içinde dü"ürülmesi, kamu ve özel sektörün 
borç ve faiz yükünü hafifletecek, böylece enflasyonun dü"ürülmesine yardımcı ola-
caktır.

Menkul kıymetle"tirme sürecinde olu"acak piyasaları tamamlamak ve piyasa-
lar arası rekabeti artırmak amacıyla, genel finans ortaklıklarının kurulmaları özen-
dirilecektir.

Yerli menkul kıymetler borsalarımızın dünya ile ileti"imi güçlendirilerek, ilk 
a"amada !stanbul Menkul Kıymetler Borsasına “uluslararası kabul gören bir bor-
sa” olma niteli%i kazandırılacak; bu sayede, mevcut borsamızın otomasyon projesi, 
uluslararası ileti"im ve gözetimi sa%layacak bir "ekilde gerçekle"tirilmi" olacaktır.
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Yatırım fonlarında yapılacak düzenlemeler ile malî piyasaların geli"tirilmesi ve 
özelle"tirmede bu kurumlardan daha etkin bir biçimde yararlanılması sa%lanacak-
tır.

Sanayide üretim, yatırım ve ihracatı destekleyecek faizsiz, uzun vadeli ve sa%-
lam bir finansman yaratmak amacıyla risk sermayesi kurumları kurulacak ve kısa 
zamanda çalı"maya ba"layacaktır. Bu sayede, teknoloji transferini sa%lamaya ve gi-
ri"imcili%i yaygınla"tırmaya yönelik adımlar da atılacaktır.

Türkiye’de mevcut altın potansiyelinin ekonomiye kazandırılması ve altın ih-
racatının artırılması amacıyla bir altın borsası kurulacaktır. Beraberinde, altına da-
yalı finansal araçlar uygulamaya sokulacaktır.

Ülkemizde altın ile birlikte atıl bir de%er olarak büyük önem ta"ıyan gayrimen-
kullerin de sermaye piyasası aracılı%ıyla de%erlendirilerek ekonomimize kazandı-
rılmasının yolu açılacaktır. Bu çerçevede kurulacak gayrimenkul yatırım fonları ve 
ortaklıkları sayesinde halkımız daha rahat konut edinebilme imkânı bulacaktır.

Öte yandan, mal piyasalarına ve finansal araçlara dayalı vadeli i"lemler piyasa-
larının faaliyete geçmesi sa%lanacak, üreticilerin uzun vadeli ihracat ba%lantılarına 
girebilmeleri ve orta-uzun vadeli planlar yapabilmeleri mümkün hale getirilebile-
cektir.

Altın borsasının kurulması ve gerçekle"tirilecek di%er finansal yenilikler saye-
sinde !stanbul, dünyanın sayılı finans ve ticaret merkezlerinden birisi haline geti-
rilecektir.

Para programının, maliye ve gerçekçi döviz kuru politikaları ile birlikte sıkı bir 
koordinasyon ve etkile"im içinde gerçekle"tirilmesi temel yakla"ımımız olacaktır.

Türk Lirasının yabancı paralar kar"ısındaki de%erinin piyasada belirlenmesine 
devam edilecektir. Ancak, döviz kurlarında spekülatif hareketler engellenecektir.

Reel kurun, ekonominin rekabet gücünü azaltacak bir biçimde dalgalanması, 
uyumlu para ve maliye politikalarının izlenmesi suretiyle önlenecektir.

Ödemeler dengesinin uzun vadede sa%lıklı bir yapıda geli"mesi, mal ve hizmet 
ihracının sürekli ve yeterli bir biçimde artmasına ba%lıdır. Türkiye’nin hedefi, dün-
ya pazarlarında sürekli olarak yer tutabilmektir.

!hracat gelirlerinin artırılabilmesi için, ürün ve pazar çe"itlendirilmesiyle bir-
likte, katma de%er oranı yüksek ürünlerin satı"ı özendirilecek, ihracat, yatırım ve 
üretim a"amasında desteklenecektir.

Özellikle imalat a"amasında ihraç mallarının bünyesinde yer alan girdilerin 
dünya fiyatlarından temini sa%lanacaktır. 

Eximbank’ın kaynakları bu amaçla kısa bir zaman süreci içinde artırılacaktır.
Dı" ticaretimizin büyümesinde ve navlun gelirlerimizin artmasında önemli 

bir yeri olan Türk deniz ticaret filosunun geli"tirilmesi amacıyla her türlü te"vik 
tedbirleri alınarak, gerekli mevzuat düzenlemelerine gidilecek ve bu konu ile ilgili 
Bakanlı%ımız, gerekli mevzuat düzenlemelerini haiz olacak ve bu kazandırılacaktır.
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!hraç mallarımızın yeni pazarlarda sürümünü sa%lamak amacıyla, sonbahar-
dan itibaren yeni etkinliklere ba"vurulacaktır.

Çevre boyutunu da dikkate alan uluslararası rekabet gücü yüksek ve verimli 
bir turizm ekonomisinin geli"tirilmesi, turistler ve yerel halk için en iyi sosyal or-
tamın yaratılması, kendi insanımızın refah ve mutlulu%u için evrensel de%erlere 
uyum sa%lanması, do%al ve kültürel de%erlerimizin sa%lıklı bir koruma ve kullanım 
dengesini gözeten bir turizm politikası uygulanacaktır. Bu amaçla, yapaca%ımız i"-
ler "unlardır Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri:

Turizm sektörü ana planı tamamlanacak, her türlü turizm amaçlı planlama ve 
projelendirme çalı"malarının do%al, kültürel ve sosyal de%erlerimizle bütünle"mesi 
esas alınacaktır.

Türkiye’nin uluslararası turizm geliri içindeki payının artırılması ve sürekli 
kılınması için dı" pazarlarda optimum talep da%ılımı yaratılmasına çalı"ılacak, bu 
çerçevede, çe"itli ülkelerdeki turizm pazarlaması faaliyetleri yo%un ve entegre bir 
biçimde sürdürülecektir. Ayrıca, mevsim uzatıcı ve turizmin az geli"mi" bölgelere 
de yaygınla"masını sa%layacak turizm türleri geli"tirilerek pazarlayacaktır.

Yabancı sermaye akımlarında, do%rudan ve portföy yatırımlarının payı dü"ük-
tür. Bu nedenle, yabancı sermaye, açık, yapıcı ve te"vik edici politikalarla özendiri-
lecek ve desteklenecektir. Yıllık 1 milyar dolar seviyesinde olan do%rudan yabancı 
sermaye giri"inin 1993 yılından itibaren 1,5-2 milyar dolar seviyesine çıkarılması 
için gerekli düzenlemeler acilen yapılacaktır. Bu konuda büyük bir engel te"kil eden 
ve güncelle"mesi gereken Patent Kanunu ile fikrî mülkiyet hakları en kısa sürede 
yasala"tırılacaktır. Türk ekonomisinin, dünya ekonomisi ile bütünle"me sürecinde 
bu kanunun önemli katkısı olaca%ına inanıyoruz.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; bir kez daha vurguluyorum: Ekonomide 
yapısal sorunları a"acak reformların gerçekle"mesi ve böylece enflasyonun hızla 
a"a%ıya çekilmesi temel hedefimizdir. Bu hedefe kısa sürede varılamayaca%ı, böy-
lesine bir yapısal de%i"im programı uygulamasının ve sa%lıklı sonuçlarının alınma-
sının zaman alaca%ı ku"kusuzdur. Yolumuz uzundur. Ancak, programı uygulamada 
ve böylece enflasyon sorununu çözmede kesin kararlıyız.

Yeniden yapılanma ve reform uygulamaları sonucunda kamu açı%ı dü"ürülerek 
malî denge sa%lanacak, enflasyon ve faizler dü"ürülecektir. Bu konunun üzerine 
cesaretle gidece%iz; ba"ka çare de yoktur. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

Sayın Ba"kan, de%erli arkada"larım; Türkiye’nin, önümüzdeki yirmi yıllık dö-
nemde nüfusu 85 milyona yakla"ırken, millî geliri, sınaî üretimi ve katma de%eri 
3-4 kat artacak, tarımsal üretimde iki misline yakın artı" sa%lanacaktır.

Tarım, ekonomik hayatımız içerisinde önemli bir sektör oldu%u kadar, nüfu-
sumuzun yarısına yakın bölümünün hayatını devam ettirdi%i bir sosyal alandır. Bu 
alanda çalı"makta olan köylünün, toprak, su ve iklim faktörleri ile di%er tarımsal 
girdiler, yeni ve modern teknolojiler kullanarak üretim yapması imkânları sa%la-
nacaktır.
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Tarımsal üretim, pazar ve fiyat politikalarının birbirleriyle uyumlu olmasına 
özen gösterilecek, tarımda girdi ve kredi maliyetlerinde dünya fiyatlarına uyum 
sa%lanacaktır.

Hayvansal üretimin ülke ihtiyacını kar"ılayacak ve ihracat imkânı yaratabile-
cek seviyeye getirilebilmesi için entegre üretim modelleri desteklenecek, gerekli 
yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Su ürünleri üretimini artırmak amacıyla, açık deniz balıkçılı%ı, yeti"tiricilik ile 
stokları geli"tirici koruyucu faaliyet ve hizmetlerin geli"tirilmesi önem arz etmek-
tedir. Balıkçı barınakları, barınma ve çekek yerleri gibi altyapı yatırımlarına önem 
ve öncelik verilecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmu" olan Mera Kanununun süratle çıka-
rılmasına çalı"ılacak ve dü"ük verimli meralarımızın verimlili%ini artıracak prog-
ramlar ve te"vik tedbirleri uygulamaya konulacaktır.

OECD ülkeleri içinde gıda kanunu bulunmayan tek ülke durumunda olan ül-
kemizin bu noksanlı%ını gidermek amacıyla, Gıda Kanunu Tasarısı Meclise sevk 
edilecektir.

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasalların çevrede yarattı%ı olumsuz etki-
leri asgariye indirmek, uluslararası çevre normlarına uyum sa%layarak rekabet gü-
cünü ve tarımsal girdi kullanımında verimlili%i artırmak amacıyla tarımsal çevrenin 
kirlilik parametreleri periyodik olarak takip edilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır.

Ülke ormanlarını en iyi "ekilde de%erlendirmek, köylümüze istihdam yarat-
mak ve refah seviyelerini yükseltmek amacıyla, a%açlandırma, erozyon kontrolü, 
enerji ormanı ve ye"il ku"ak çalı"maları yo%unla"tıracaktır. Köy tüzelki"ilikleri ba"-
ta olmak üzere, özel ve tüzelki"ilerin, yapılacak Anayasa de%i"iklikleri çerçevesinde 
orman sahibi olması sa%lanarak, 2000’li yıllarda özel orman oranının yükseltilmesi 
hedef alınacaktır.

Türk ekonomisinin geli"mesi için temel girdi olan enerjinin, ucuz, güvenilir, 
bol, kaliteli ve çevreyi kirletmeden üretilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacak-
tır.

Bu kapsamda öncelikle yap-i"let-devret modeli desteklenecektir. Özellikle 
elektrik enerjisi üretim tesirlerinin mümkün oldu%unca büyük bir kısmının yap-
i"let-devret modeli çerçevesinde yapılması sa%lanacaktır.

Bu, halkımızın kaynaklarının di%er alanlarda kullanılması açısından da önem-
lidir ve dı"arıdan bir kaynak teminini içerecek bir modeldir.

Enerji da%ıtımının özelle"tirilmesi çalı"malarına hız kazandırılacaktır.

Civar ülkelerle yapımına ba"lanmı" olan elektrik "ebekelerinin irtibatlandırıl-
ması çalı"malarına devam edilecektir.

Fert ba"ına dü"en elektrik üretimi "u anda dünya ortalamasının yarısı sevi-
yesindedir. Hızla sanayile"en bir toplum olarak en kısa sürede dünya ortalamasını 
yakalamak zorundayız.
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Esnaf, sanatkâr ve küçük ve orta ölçekli sanayi i"letmelerinin desteklenmesi 
ekonomik ve sosyal verimlilik ilkeleri çerçevesinde sürdürülecektir. Yan sanayinin 
geli"mesine özel önem verilecek, gerekli bilgi a%larının olu"turulmasıyla bu kesi-
min dı" ba%lantıları güçlendirilecektir.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; 2000’li yıllara hazırlanan Türkiye, sana-
yisini yeni bir hamle ile sa%lamla"tırırken, dünya ölçüsünde ya"anan bilimsel ve 
teknolojik devrime de ayak uydurmak durumundadır. Sanayi politikalarımız, sana-
yile"menin ötesinde yüksek teknoloji üretim ve kullanımının yaygınla"tırılmasını 
ve derinle"tirilmesini destekler yönde olacaktır. Türkiye’nin 21’inci yüzyıla sa%lam 
bir teknolojik altyapı ve programla girmesi gerekir. Ulusal teknoloji politikalarımız 
bu anlayı"la geli"tirilecektir. Bilgi teknolojileri bu politikalarda öncelik ta"ıyacaktır. 
Dünya globalle"irken sanayi ötesi toplumlar, bilgi ve ileti"im toplumları olu"uyor. 
Türkiye, bu geli"melerden uzak kalamaz, kalmamalıdır!

Bilim ve teknolojinin dünyadaki ba" döndürücü ilerlemelerine yeni bulu"larla 
az çok katkı yapmak, bugün her devlet için, ça%da" uygarlık düzeyinin bir gösterge-
si, i"areti olmu"tur. Bizim insanlarımızın, özellikle gençlerimizin, bu alanda büyük 
yetenekleri oldu%unu biliyoruz; çünkü yurt dı"ındaki tanınmı" ara"tırma merkezle-
rinde yaptıkları çalı"malarla bilim dünyasının takdirini kazanıyorlar, ödüller alıyor-
lar; ama gençlerimizin bu yeteneklerini, bu ba"arılarını Türkiye’de, özel kesimin ya 
da devletin ara"tırma merkezlerinde göstermeleri, ülkemize ve milletimize büyük 
yararlar sa%layacaktır.

Hükümetimiz, bu amaca yönelik düzenlemelere, özendirmelere ve yatırımlara 
a%ırlık ve öncelik verecektir. Ülkemizin vardı%ı ekonomik geli"me düzeyi ve ulus-
lararası ili"kilerimizin bizi getirdi%i a"ama, artık bilim ve teknolojide de yaratıcı 
devletler arasında bulunmamızı, hem gerektirmekte, hem de bunu olanaklı kılmak-
tadır.

Bu çerçevede, geçen Hükümetin hazırlayıp TBMM’ye sunmu" oldu%u Türkiye 
Bilimler Akademisi ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Ara"tırmalar Konseyi tasarıla-
rının bir an önce yasala"ması için u%ra"aca%ız. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu-
nun talimatları do%rultusunda, önemli uluslararası ara"tırma projeleri için de etkin 
faaliyet gösterece%iz; ara"tırma sonuçlarından halkımızın daha çok yararlanması 
yollarını bulaca%ız; ba"arılı ara"tırıcılarımızı ödüllendirmek için yeni olanaklar ge-
tirece%iz ve bu konuda yeni olanaklar yaratıp, ara"tırmalar yapaca%ız.

Ara"tırma-geli"tirme alanına özel kesim kurulu"larımızın daha çok girmesi, 
daha çok yatırım yapması, daha çok insan gücü ayırması için özendirici düzenle-
meler yapaca%ız.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; geli"en tarım ve sanayi faaliyetleri, birkaç 
defa katlanacak, ürün ve ticaret hacmi, "imdiden ileriye dönük altyapı projelerinin 
planlanmasını gerekli kılmaktadır.

Altyapıyı, ekonomiye ve topluma fayda sa%layan, genel verimlilik düzeyini yük-
selten, bölgeleri ba%layan ve ülkeyi dünya ile birle"tiren büyük bir sistem olarak 
de%erlendirmekteyiz.
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Ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi için, enerji santralları, tarımsal sulama, 
ula"tırma, limanlar ve benzeri projeleri orta ve uzun vadeli perspektif içinde, iç ve 
dı" finansman imkânları göz önünde bulundurularak planlanacaktır.

Altyapı olu"turulurken, enflasyonist baskılardan arındırılmı" bir yatırım poli-
tikası izlemeye özen gösterece%iz. Bu çerçevede, her türlü modern finansman yön-
temlerinden ve özel kesimin gücünden yararlanaca%ız.

Hükümetimiz, 1993 yılında, 22 trilyon TL. ödenekle, toplam 122 trilyon TL. 
maliyetli proje paketini tamamlayarak i"letmeye alacaktır. Bazı örnekler vermek 
gerekirse; ilk olarak söyleyeceklerimiz arasında "unlar vardır:

$anlıurfa Tüneli i"letmeye alınarak, Harran Ovasına su akıtılacaktır.
Yılda toplam 782 bin ton ilave motorin üretimi sa%layacak Orta Anadolu Rafi-

nerisi ve Alia%a Hidrokraker tesisleri i"letmeye açılacaktır.
Enerji sektöründe toplam 1290 MW güç ve 4,8 milyar KWH üretim sa%layacak 

hidroelektrik santral üniteleri sistemi girecektir.
!stanbul do%algaz ana da%ıtım "ebekesi ve !zmit-K. Ere%lisi do%algaz iletim 

hattı projeleri bitirilecektir.
9 ayrı bölgede toplam 2012 hektar alana sahip organize sanayi bölgesi faaliyete 

geçecektir.
Sayın Ba"kan, de%erli üyeler, 1993 yılında ba"latılacak 240 trilyon TL. tahmini 

maliyetli proje paketi ile sektörel olarak "u fizikî hedeflere ula"ılacaktır:
3 yeni sulama projesi ile toplam 105 bin hektar alan sulamaya açılacaktır.
Madencilikte ele alınan yeni projelerle linyit üretim kapasitesi 7,3 milyon ton 

artırılacak; yılda 2 milyon ton tabiî soda üretilebilecektir.
Helikopter imalatı yapacak bir tesis savunma sanayii eliyle yürütülecektir.
Enerji sektöründe 7 hidrolik ve 4 termik santral bu yıl ihale edilecektir. Bu pro-

jelerle sisteme 5600 MW güç, 26 milyar KWH üretim kapasitesi ilave edilecektir. 
Böylece mevcut sistemin kapasitesi yüzde 30 düzeyinde artmı" olacaktır.

Yumurtalık derin liman projesi yap i"let-devret modeli ile gerçekle"tirilecektir.
1993 yılında Nev"ehir, Bodrum, Çar"amba konvansiyonel havaalanları in"aat-

larına ba"lanacaktır. $anlıurfa ve !stanbul ikinci Havalimanı projelerinin etüdleri 
sürdürülmektedir.

Do%algaz boru hattı güzergâhı Ege ve güney bölgelerimize do%ru uzatılacaktır.
!stanbul ve Ankara’da 3.000 ki"i kapasiteli birer kongre merkezi projelendirme 

çalı"maları ba"latılacaktır. Ankara’da yeni bir konser salonu yapımına ba"lanacak-
tır.

!stanbul’un içme suyu ihtiyacını kar"ılamaya yönelik Büyük Melen Projesi ve 
Diyarbakır !çme Suyu Projesi 1993 yılında ba"latılacaktır. Fırat projesinin sonun-
cusu olan Kargamı" Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Gaziantep-$anlıurfa-Habur 
Otoyolu, !skenderun-Antalya-Cilvegözü Otoyolu, Ankara-Pozantı Otoyolu, !stan-
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bul-Bursa-!zmir Otoyolu, Çanakkale Bo%az Köprüsü ve !zmir Körfez Temizleme 
Projesi gibi büyük projeler, 1993 yılı içinde kısmen projelendirilecek, kısmen de 
ihale edilecektir.

Yap-i"let-devret modeli uygulamasında kar"ıla"ılan tereddütler a"ılmı", mode-
lin ilk uygulaması Birecik Hidroelektrik Santralı projesinde gerçekle"tirilmi"tir.

Yap-i"let-devret modeli; yabancı sermaye giri"inin te"viki, kamu borçlanma ge-
re%ini azaltması, altyapı projelerinin ekonomik olup olmadı%ını test etmesi, Dünya 
Bankası tarafından kabul edilen bir finansman tekni%i olması açısından, mega pro-
jelerin finansmanı için en uygun model olarak benimsenmektedir.

!zmit Su Projesi, !stanbul Atatürk Havalimanı, Antalya Havalimanı, Bodrum 
Havalimanı, Ankara-!stanbul Sürat Demiryolu ve !stanbul Bo%az geçi"i, do%algaz 
santralları, Yumurtalık Termik Santralı, Yedigöze, Alpaslan Hidroelektrik Santra-
lı projeleri, !zmit Körfez Köprüsü ve di%er önemli enerji projeleri yap-i"let-devret 
modeli kapsamında finanse edilecek ve bu konuda çalı"malar yapılacaktır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; denizcilik sektörü açısından 50’nci Hükü-
met Programının hazırlanması çalı"malarında de%erlendirilmek üzere önem ta"ı-
yan hususlar a"a%ıdaki gibidir.

Deniz yolu ta"ımacılı%ının geli"tirilmesi, gerek ülke ticaretinin, gerekse ihraca-
tın geli"tirilmesine olumlu etkide bulunacaktır. Denizcili%imizin kendi sa%layaca%ı 
döviz geliri ve istihdam sa%lama gibi yararların yanı sıra, ba"ka faaliyet alanlarında 
da benzer yararların artırılmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, deniz ta"ımacılı%ı-
nın sahip oldu%u uluslararası önemi de dikkate alarak, deniz ticaret filosunun genç 
ve daha modern gemiler lehine dönü"türülmesiyle toplam kapasitenin artırılması 
için gerekli olan çalı"malar yapılacaktır. Bu çerçevede te"vikler ve mevzuat gözden 
geçirilerek günümüz gereklerine uygun hale getirilecektir. Bu kapsamda Denizci-
lik Bakanlı%ının bir an önce kurulması ve bu konudaki yerini alması sa%lanacaktır. 
(ANAP sıralarından “Bravo #brahim(!)” sesleri, alkı!lar)

Liman, kıyı tesisleri gibi altyapılar bu hedeflere uygun hale getirilecek, liman-
larımızın kapasitesi artırılacak ve modernle"tirilmesi sa%lanacaktır.

Gemi ve yat in"a sanayiimiz ulusal ve uluslararası pazarlara uygun teknolojik 
donanıma kavu"turulacak, te"viklerle desteklenecektir.

De%erli milletvekilleri, denizcilik e%itimine özel önem verilecektir.

Deniz kaynaklarını korumak, açık deniz ve kültür balıkçılı%ını te"vik etmek, 
su ürünleri üretimini artırmak ve su kaynaklarındaki kirlili%i önlemek için gerekli 
tedbirler alınacaktır.

Bu çerçevede sayılan hedeflerin etkin olarak gerçekle"tirilmesi, denizcilikle il-
gili birimlerin sevk ve idaresinde bütünlü%ün sa%lanabilmesi amacıyla Denizcilik 
Bakanlı%ı ivedilikle kurulacaktır. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; kalkınmada öncelikli yörelerle di%er yö-
reler arasındaki geli"mi"lik farklarını azaltmak ve bölgelerarası geli"mi"lik açı%ını 
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kapatmak, Hükümetimizin üzerinde duraca%ı ba"lıca ülke sorunlarından biri ola-
caktır.

Bölgeler arasında toplumsal ve ekonomik bütünle"meyi sa%lamak için devle-
timizin bütün imkânları kullanılacaktır. Bu amaçla, gerek ekonomik faaliyetlerin, 
gerek kamu hizmetlerinin da%ılımında, bu hedefin gerektirdi%i altyapıyı hazırlayan 
ve destekleme mekanizmaları kuran bir “bölgesel geli"me politikası” uygulanacak-
tır.

Geli"mi" yörelerde, daha az geli"mi" il ve ilçeler bulunmakla birlikte, geli"me 
ihtiyacının daha yo%un bulundu%u Do%u ve Güneydo%u Anadolu Bölgelerinin kal-
kınmasına yönelik özel plan ve projeler uygulanacaktır.

Do%u ve Güneydo%u Anadolu Bölgelerimizde yer alan 24 ilimizin kalkındırıl-
masını hızlandırmaya yönelik olarak hazırlanan ve uygulamaya konulan “Aksiyon 
Planı”, Yedinci Be" Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde hedeflerine ula"tırılacaktır.

Güneydo%u Anadolu Projesi (GAP) ekonomik, toplumsal ve kültürel yönleriyle 
bir bölgesel entegre kalkınma projesi olarak gerçekle"tirilecek ve yörede ya"ayan 
yurtta"larımız ba"ta olmak üzere, ülkemizin kalkınmasına ve mutlulu%una hizmet 
eden bir proje olarak önemle yürütülecektir.

GAP kapsamındaki yatırımların hızlandırılmasına devam edilerek, projenin 
bütün üniteleriyle bir an önce gerçekle"ip yörenin kalkınmasına giderek artan bir 
hızla hizmet etmesi sa%lanacaktır.

Bölgelerarası dengesizlikleri giderirken temel amaç, ba"ta Do%u ve Güneydo%u 
Anadolu bölgeleri olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerde kaynaklan harekete 
geçirmek, üretimi artırmak, yörenin ihracat potansiyelini en iyi "ekilde de%erlen-
dirmek, bu yörelerde ya"ayan yurtta"larımıza yeni i" ve geçim imkânları sa%lamak 
ve yörelerde yeni çekim merkezleri yaratma "eklinde olacaktır.

Do%u ve Güneydo%u Anadolu’da yatırım potansiyelini artırmak için yeni te"-
vik araçlarına özel bir önem verilerek; bu araçlardan yöre kalkınmasının dinamik 
unsurları olarak sürekli "ekilde yararlanılacaktır. Tarımsal sanayi ve hayvancılı%ı 
geli"tiren tedbirler geni"letilecektir. Yarım kalmı" veya atıl durumda olan tesisler 
ekonomiye kazandırılacaktır.

Bu yörelerde büyük boyutlara varan i"sizlik sorununun çözümünde, yöre ko-
"ullarını dikkate alan özel istihdam projeleri uygulanacaktır.

Bölge kalkınmasına yönelik te"vikler sadece özel kesimin özendirilmesine yö-
nelik olmayacak, kamu kesimi de sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde ihti-
yaç duyulan katkıyı sa%layacaktır.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; 2000’li yıllara hazırlanan Türkiye’de, özel-
likle sa%lık, e%itim ve çevrede yapılacak atılımlarla, sosyal devletin güçlendirilmesi 
gerçekle"tirilecektir.

Gelecek ku"akların iyi yeti"mesini sa%layacak bir aile planlaması da benimse-
necektir.
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Kadınların e%itim düzeylerinin yükseltilmesi ve meslekî e%itim imkânlarından 
daha fazla yararlanmak suretiyle tarım dı"ı sektörlerde istihdamlarının yaygınla"-
tırılması, özellikle uygulanacak te"vik politikaları aracılı%ıyla, kadınlarımızın kendi 
i"yerlerine sahip olma imkânları geli"tirilecektir. Kadın i"gücünün ekonomiye kat-
kısı sa%lanacak ve kadınların karar mekanizmalarına daha etkin katılabilmeleri için 
yeni politikalar geli"tirilecektir.

Aile korunacak ve desteklenecektir. Toplumun en küçük ünitesi ve demokrasi-
nin en küçük birimi olan aile, de%i"en ve geli"en bir dünyada, bu de%i"ikliklerden en 
çok etkilenen bir kurum olarak, devletin özenle koruması gereken bir konumdadır.

Bu amaçla, aile yapımızın gösterdi%i de%i"imi, bu de%i"imden do%an sorunları, 
bunlara getirilecek çözüm yollarını saptamaya yönelik gerekli ara"tırmalar en kısa 
sürede sonuçlandırılacaktır.

Korunmaya muhtaç çocukların aile ortamı içinde yeti"tirilmesine özel önem 
verilecek ve evlat edindirmenin yasal i"lemleri biraz daha kolayla"tırılacaktır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; laik, evrensel, cumhuriyetçi, millî kültü-
rü geli"tirici, yaratıcı, özgür dü"ünceye dayalı bir e%itim politikası esastır. Ki"ilik 
sahibi, nitelikli insan yeti"tirmek amaçtır. E%itimde kaliteye, ça%da"lı%a ve fırsat 
e"itli%ine önem verilecektir. E%itim teknolojisinin kalitesi artırılacak, bilgisayar 
kullanımına, donanımı ve yazılımına önem verilecektir.

Bilgisayarların özel hazırlanacak software programlarıyla okulların, öncelikli 
olarak orta e%itimde de, kurulamayan yerlerde fizik ve kimya laboratuarları yerine 
geçecek "ekilde, e%itimde ve kaliteyi yükseltici biçimde kullanılmasına özen göste-
rilecektir.

Bilim, artık, ça%ımızın basınla birlikte dördüncü kuvvetidir. Kuvvetler ayırımı 
ilkesinin klasik üç erki yanında, yani, yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında, 
bilim, toplumun bugünkü büyük hızını takip edebilmenin en etkin yoludur. Bilim-
sel kurumların özerkli%inin, i"te bu gerekçeyle, demokratikle"menin vazgeçilmez 
ko"ulu oldu%una inanırız. Bilim ve teknoloji ça%ını ya"ayan dünyamızın dı"ında 
veya gerisinde kalmamak, ancak bilimi ve onun günden güne geli"en de%i"imini 
toplum ve devlet ya"amının içerisine yerle"tirmekle mümkün olur. Ülkemizdeki 
üniversite sayısını 55’e çıkarmak suretiyle çok büyük bilim ve e%itim hizmetini ger-
çekle"tirmi" oldu%una inandı%ımız geçen Hükümetimizin bu ba"arılı çalı"malarına 
Hükümetimizce de devam olunacaktır.

Üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik tanınması çabaları da ayrıca devam 
edecektir.

Gençli%in yarınların teminatı oldu%u dü"üncesinden hareketle, 1993 yılından 
itibaren ÖSYM sınavında ba"arılı olan ilk 1.000 ö%renci kar"ılıksız olarak yurt dı-
"ında e%itim yapmak üzere gönderilecektir.

Hızlı bir sosyal ve teknolojik geli"meyle bütünle"mi" bir ça%da" ya"amda, de%i-
"ik ve geli"melerin hızını izleyebilmek, ancak, genç kadroların ve genç dü"ünce bi-
çimlerinin toplum ve devlet hayatına olabildi%ince erken katılması ile mümkün ola-
bilecektir. Siyasal ya"ama katılma dahil, gençli%in önündeki engeller ayıklanacaktır.
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Gençlerin yapıcı yaratıcı yeteneklerini ortaya çıkarmak üzere, ki"ilik, dü"ünce 
ve beden yönünden geli"melerini sa%layacak okul içi ve dı"ı dü"ünce, kültür, sanat 
ve spor faaliyetleri desteklenecektir.

Bu amaçla, kısa dönemde büyük illerimizde, uzun vadede di%er illerimizde ol-
mak üzere gençlik merkezleri kurulacaktır.

2000’li yıllarda dünya ile bütünle"me hedefi çerçevesinde olimpiyatların 
!stanbul’da düzenlenmesi için giri"imlere hız verilecektir.

Vakıfların ta"ınır ve ta"ınmaz mal varlıkları ile vakıf i"letme ve i"tirakleri gü-
nün ekonomik "artlarına göre gözden geçirilecek, "ehir merkezlerinde bulunan 
ticarî ve turizm de%eri yüksek vakıf arsa ve arazilerinin imar durumları yatırıma 
uygun hale getirilecektir.

Din görevlilerinin, dünyada ve ülkemizde gözlenen hızlı de%i"ime uyum sa%la-
yacak nitelikte yeti"tirilmesine azamî çaba gösterilecektir;

Devletin, sa%lık tesislerine ve hastanelerine do%rudan sübvansiyon sa%laması 
uygulamasına kademeli olarak son verilecektir. Sa%lık sisteminin finansmanı, ge-
nel sa%lık sigortası esasına dayandırılacak, hiçbir vatanda" sa%lık sigortası siste-
mi dı"ında bırakılmayacaktır. Ekonomik yönden güçsüz olan vatanda"ların sigorta 
primleri devlet tarafından üstlenilecektir. Bu sistem yurt düzeyinde uygulamaya 
geçinceye kadar, ödeme gücü olmayanlara tedavi imkânı sa%layan ye"il kart veril-
meye devam edilecektir.

Sa%lık hizmetlerinin finansmanında özel sa%lık sigortalarının geli"tirilmesi 
özendirilecektir.

Sa%lık hizmetlerine devlet bütçesinden ayrılan payın yükseltilmesine de ayrıca 
devam edilecektir; çünkü bu, sosyal devlet anlayı"ı içinde gereklidir ve Do%ru Yol 
Partisi ile SHP Koalisyon Hükümetinin ortakla"a bir yakla"ımıdır.

Bölgesel hasta göçünü önlemek için üst ihtisas dallarım içeren bölgesel tedavi 
merkezleri kurulacaktır. Mecburî hizmet yükümlülü%ü yeniden gözden geçirilecek-
tir.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; modern ya"amın en önemli unsurlarından 
biri de ku"kusuz çevre sorunu olmu"tur. Geli"meyi, do%aya ra%men de%il, do%ayla 
uyum içinde gerçekle"tirece%iz. Kalkınma sürecinde, insan sa%lı%ını ve do%al den-
geyi koruyaca%ız. Çevre alanında karar alıcı, plan yapıcı, uygulayıcı ve denetleyici 
bütün kamu, yerel ve gönüllü kurulu"ların kurumsalla"masını sa%layacak, bu alan-
da çalı"an insan gücü e%itimine önem verece%iz.

!nsan sa%lı%ı ve çevresel de%erlerin korunması amacıyla, özellikle büyük "ehir-
lerin çöp sorununa en kısa sürede bir çözüm getirece%iz.

Çevre mevzuatında yer alan “kirleten öder” ilkesi ile birlikte, “kullanan öder” 
ilkesini de etkili bir "ekilde uygulamaya geçirece%iz. Çevre kirlili%inin önlenmesi 
için te"vik mekanizmalarını geli"tirecek ve di%er ekonomik araçların da bu amaçla 
kullanılmasını sa%layaca%ız.
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Ba"ta !stanbul olmak üzere, büyük "ehirlerin çöp sorununu çözerek, çevreye 
zarar vermeden, çöpten ekonomik olarak yararlanmayı sa%layacak projeler geli"ti-
rilece%iz. Bu projeler, ba"ta yurt içi ve yurt dı"ı finansal kurumlar olmak üzere, di-
%er uluslararası kurulu"lardan sa%lanacak uygun ko"ullu proje kredileri ile finanse 
edilecektir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; konut yatırımları, yerle"me hedefleriyle 
bir bütün halinde ele alınarak yönlendirilecektir.

Konut sorunu, "ehirle"me olgusu ile birlikte, arsa-altyapı-konut bütünlü%ünü 
gözeten bir yakla"ımla çözülecektir.

Kentsel çevre yaratılması, arsa, altyapı ve konut üretim projelerinin geli"tiril-
mesi konularında belediyelerle i"birli%i yapılacak, ucuz konut üretimi için ucuz kre-
di mekanizmaları geli"tirilecektir.

Toplu konut üretimine a%ırlık verilecek, konut finansmanında önemli yer tuta-
cak olan “Konut edindirme” yardımının kullanılabilir hale getirilmesi sa%lanacaktır.

Gecekondu yerle"me bölgelerinin, ça%da" kentle"menin önünde bir engel ol-
maktan çıkarılması için gerekli bütün önlemler alınacaktır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Hükümetimizin kültür politikası, demok-
ratikle"meyi gerçekle"tirmek ve insanı özgür kılmak, bu amaçla kendisini tanımak-
tan ve açıklamaktan korkmayan bir toplum olu"turmaktır. Bu amaç, demokrasi 
kültürünün yerle"mesi ve tüm kültürel etkinliklerin ço%ulcu demokratik yakla"ım 
içinde geli"tirilmesi anlayı"ıyla gerçekle"tirilecektir.

Bu çerçevede, Anayasa hükümleri de dahil, demokratikle"menin ve ça%da" de-
%erlerin önünde duran tüm engeller ayıklanacak ve bir an önce kaldırılacaktır.

Amaç, ho"görüye ve kar"ılıklı uzla"maya dayanan katılımcı ve ço%ulcu demok-
ratik sistem içinde ülkenin demokrasi kültürünün güçlendirilmesidir.

Ba%ımsızlıklarına yeni kavu"an ve ortak kültür ba%larımız olan toplumlarla 
daha önceki dönemde geli"tirilen kar"ılıklı sıkı i"birli%i daha da güçlendirilecektir.

Koruma altına alınan kültür varlıklarımızın planlaması ve restorasyonu için 
özel fonlar olu"turulacak, bir yandan, kültürel mirasımız geli"tirilecek, öte yandan, 
halkımızın ma%dur edilmesi önlenecektir. Bu ba%lamda, özel mülklerin, Hazine 
arazisi ile takas ilkesi i"lerli%e kavu"turulacaktır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; biz, reform Hükümetiyiz. (DYP sıraların-
dan alkı!lar, ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Reformlara bütünsel açıdan 
yakla"mamız gerekiyor. Hepsi bir halkanın zincirleridir ve etap etap hepimizin 
önüne konacaktır. (DYP sıralarından alkı!lar) Onun için, her alanda, artık, ça%a ayak 
uydurmalıyız. Her alanda eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Atatürk’ün hedef 
gösterdi%i ça%da" uygarlı%a ancak böyle ula"abiliriz. Dönü"ümün ba" döndürücü 
bir hızla yol aldı%ı bir dünyada, artık büyük reformlara ihtiyaç vardır. Birbiri ardına 
gelecek her nesil, ayakta kalabilmek için bunu yapmaya mecburdur.

Türkiye’de, ya"amı her yönüyle olumlu olarak de%i"tirecek, kolayla"tıracak, 
dünyadaki de%i"im rüzgârını yakalamayı ve dünya ile bütünle"meyi sa%layacak de-
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%i"imleri geli"tirmek ba"lıca amacımız olacaktır. Bu konuda toplumun her kesimine 
görev dü"mektedir. Bu konuda özellikle Meclisimize görev dü"mektedir. Reform-
larda süreklilik esastır. Hükümet, her alanda de%i"im ve reformları ba"latmak ka-
rarlılı%ı içindedir. $üphesiz bunların neticeleri bugünden yarına alınamaz.

Devletin ekonomideki rolünün de%i"mesine paralel olarak, Planlamanın yapı-
sında ve planlama yakla"ımında de%i"iklik yapılacaktır. Buna göre, Devlet Planlama 
Te"kilatı bilgi ve beyin merkezi haline dönü"türülecek, uluslararası kurulu"larla ile-
ti"im içinde çalı"acak, ileriye yönelik stratejilerimizi olu"turacak geni" ufuklu poli-
tikalar belirlenmesinde öncülük edecektir.

Uygulamayı yönlendiren, dinamik bir yapıya kavu"turulan bir bölümü de ola-
caktır. Planları, katılımcı özellikleri, toplumsal uzla"ma gerçekle"tirecek ve özel ke-
sim için orta ve uzun vadeli belirsizlikleri giderici genel bir tablo sunma görevini de 
üstlenecektir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekillerimiz; Hükümetimizin temel felsefesi, öz-
gürlükçü, katılımcı ve her anlamda demokratik rejimin, Türk Milletinin, vazgeçil-
mez, feda edilemez, ödün verilemez ya"am tarzı oldu%u noktasında toplanmak-
tadır. Bundan dolayı, millet iradesinin mutlak üstünlü%ü ve egemenli%in kayıtsız 
"artsız Türk Milletine ait oldu%u ilkesi, ülkemiz için her "eyin hareket noktası ola-
rak kabul edilmi"tir.

Hükümetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisine kar"ı halkımızın güven duygu-
larını güçlendirme çabalarını sürdürecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çalı"ma-
larına özel bir önem verecektir.

Türkiye’nin gündeminde bulunan her konuda, Meclisimiz zamanında bilgilen-
dirilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama görevini gere%i gibi yapmasına 
özen gösterilecek, denetim mekanizması önündeki engeller süratle kaldırılacaktır.

Hükümetimizin temel amacı, istikrar içinde süratle gerekli reformları yapmak, 
ça%ı yakalamaktır. Amaç, hem devlet olarak hem birey olarak, daha iyiye, daha 
do%ruya eri"erek, 21’inci yüzyılın toplumunu yaratmaktır; katılımcı demokrasinin 
dinamizmi ile halkın isteklerine cevap vermektir. Bu, demokrasinin ba"lıca ko"ulu-
dur. Yenile"meden, de%i"meden devam edemeyiz.

Barı" ve esenlik içinde olmayı istiyoruz. Bunları, tüm bireylere ula"tırmayı 
amaçlıyoruz. Bu konuda cesur, tutarlı ve kararlı olaca%ız. Sorunları yok sayamayız. 
Bunların üstesinden, sizinle beraber, hepinizle beraber ve halkımızla beraber gele-
ce%iz. Bunları bugün yapmalıyız; bunları, yarın için yapmak zorundayız.

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum; sa% olun. (DYP sıralarından ayakta alkı!-
lar, SHP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Ba"bakan.

Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulunun Programı, Ba"bakan Sayın Tansu 
Çiller tarafından Genel Kurula sunulmu" bulunmaktadır.
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Anayasanın 110, !çtüzü%ün 105’inci maddeleri, Bakanlar Kurulu programı 
görü"melerinin, program Genel Kurula sunulduktan sonra iki tam gün geçmesini 
öngörmektedir.

Buna göre, Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görü"meler 3 Temmuz 1993 
Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren yapılacaktır.

Daha önce Genel Kurulun almı" bulundu%u karar uyarınca, bugün Genel Kuru-
lumuzda ba"ka bir konu görü"ülmeyecektir.

!çtüzü%ün 79’uncu maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun, görü"ülmesini is-
tedi%i gündemin 145’’inci sırasındaki, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ve Gayrimenkul kiraları Hakkında Kanunda De%i"iklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile, yine !çtüzü%ün 79’uncu maddesinin gere%i olarak, 
Anayasa ve !çtüzük de%i"iklik tekliflerini görü"mek için, 1 Temmuz 1993 Per"embe 
günü saat 15.00’te toplanmak üzere birle"imi kapatıyorum.

Kaparıma Saati: 17.34
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 19 Cilt 37 Birle!im 121

Sayfa: 434-555
03.07.1993 Cumartesi

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Hüsamettin Cindoruk

KÂT!PLER: Feridun Pehlivan (Bursa)
Kadir Ramazan Co!kun (#stanbul) 

Açılma Saati: 10.00

Hükümet Programının Görü!ülmesi

BA$KAN — De%erli arkada"lar, "imdi, gündemimize göre, Ba"bakan Sayın 
Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programı üzerinde görü"melere 
ba"layaca%ız.

!çtüzü%ün 73’üncü maddesine göre, görü"melerde, siyasi parti grupları adına 
birer sayın üyeye, "ahısları adına iki sayın üyeye, Hükümet adına da Ba"bakan veya 
bir bakana söz verilecektir.

Bildi%iniz gibi, bugünkü gündem için "ahısları adına söz alan arkada"larımın 
adları a"a%ıda yazılıdır; onları okuyorum: Sayın Ramazan Co"kun, Sayın Azimet 
Köylüo%lu, Sayın Muharrem $emsek, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Recep Kırı", Sayın 
Saffet Topakta", Sayın Mustafa Ba", Sayın Muzaffer Demir, Sayın Osman Develio%-
lu, Sayın !brahim Kuma" ve Sayın Kamer Genç.

De%erli arkada"lar, Genel Kurulun 30.6.1993 tarihli 119’uncu Birle"iminde bir 
karar almı"tık. Bu karara göre, siyasi parti grupları ile Hükümet, bugünkü görü"me-
lerde 1 saat 15 dakika görü"ecektir ve ki"isel konu"malar 15’er dakikadan ibarettir.

$imdi, yine çekilen kura nedeniyle, grupları adına söz vermeye ba"lıyorum. !lk 
olarak, Refah Partisi Grubu adına, Genel Ba"kan Sayın Necmettin Erbakan’a söz 
veriyorum.

Buyurunuz Sayın Erbakan. (RP sıralarından ayakta alkı!lar)
Sayın Erbakan, bir dakika müsaadenizi rica ediyorum. Sayın Necmettin Cevhe-

ri bir "ey söylüyor.
Buyurun Sayın Cevheri.
DEVLET BAKANI NECMETT"N CEVHER" ($anlıurfa) — Sayın Ba"kan, 

Sayın Ba"bakanımın, dünkü malum ve müessif olaylar dolayısıyla bir dizi toplantı 
halinde oldu%unu ve Devlet Bakanı ve Ba"bakan Yardımcısı Sayın !nönü’nün de, 
Sayın Genel Kurmay Ba"kanı ve Sayın Milli Savunma Bakanı ile beraber Sivas’ta 
bulundu%unu Yüce Meclisin ve zatı âlinizin bilgilerine sunmakta yarar gördü%ümü 
saygılarımla arz ederim.
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BA$KAN — Evet, bilgi edindik.
De%erli arkada"lar, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri diyor ki: “Sayın 

!nönü ve Sayın Genelkurmay Ba"kanı Sivas’tadır, Sayın ba"bakan da bu konuyla 
ilgili bir toplantıdadır, biraz sonra geleceklerdir.”

DEVLET BAKANI "BRAH"M TEZ (Ankara) — Ba"bakan Yardımcısı Sivas’ta.
BA$KAN — “Ba"bakan Yardımcısı Sivas’tadır” diyor.
Arkada"lar, Hükümet buradadır; !çtüzü%e göre bir yanlı"lık yoktur.
Buyurun. (RP sıralarından ayakta alkı!lar)
RP GRUBU ADINA NECMETT"N ERBAKAN (Konya) — Muhterem Ba"-

kan, muhterem milletvekilleri, bizleri bugün televizyonları ba"ında dinleyen aziz 
milletimizin kıymetli evlatları; bugün 3 Temmuz 1993 ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, yeni kurulmu" bir Hükümetin Programını müzakere ediyoruz. Huzur-
larınızda, Refah Partimiz Grubunun bu Hükümet Programı hakkındaki görü"lerini 
arz etmek için bulunuyorum. Sözlerime ba"lamadan önce, hepinizi Refah Partimiz 
Grubu adına hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu konu"mamızın bütün mille-
timiz, !slâm âlemi ve insanlık için hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum.

MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Sayın Ba"kanım, Hükümet Programının 
görü"ülmesi sırasında, Hükümetin temsil edildi%i sıralarda bir milletvekili niye 
oturuyor? Lütfen kalksınlar efendim. Burada gayet ciddi görü"me yapıyoruz.

BA$KAN — Bir dakika efendim, bir sayın üye konu"ma yapıyor. Bunu, bana 
bir pusula göndererek de söyleyebilirsiniz.

MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Deminden beri kendisini ikaz ediyoruz, 
kalkmıyor. 

BA$KAN — Sayın Erbakan, lütfen devam ediniz efendim. 
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Sa% olunuz.
Muhterem arkada"larım, konu"mama ba"larken, her "eyden önce, kendimi, 

dün Sivas’ta cereyan eden müessif olayların üzerinde kısaca durmak mecburiyetin-
de hissediyorum. Evvela, bu müessif olaylar dolayısıyla bütün Sivaslı karde"lerimi-
ze, bütün milletimize “geçmi" olsun” diyorum.

Pe"inen arz edeyim ki, bizim, hiçbir "ekilde, vurmak kırmak gibi "iddetle hiçbir 
i"in yapılamayaca%ına olan inancımız bellidir. Bu kabil "iddet olaylarını, hangi "art 
altında olursa olsun, tasvip etmemiz mümkün de%ildir. Ancak, Sivas’tan gelen ha-
berlerin açıkça gösterdi%i gibi, olaylar, aslında, belli bir maksatla Sivas’a gitmi" olan 
bir ekibin, orada, halkın, milletin inancına kar"ı nezaketsiz sözler sarf etmesi, halkı 
tahrik etmesi yüzünden meydana gelmi"tir.

ALGAN HACALO%LU ("stanbul) — 35 ki"i öldü!
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Bu kabil dini tezyif ve tahkirler, esa-

sen bütün ülkelerin ceza kanunlarında da cezayı müstelzim olaylardır. Bu sebepten 
dolayıdır ki, olayların meydana gelmesinde asıl saik ortadadır; büyük bir tahrik ya-
pılmı"tır.
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Bu olayda, ilin Valisinin, dirayetli bir yönetici olarak, - zaten ne maksatla gelin-
di%i daha önceden belli oldu%undan, bu kabil olayların çıkmasına imkân bulunaca-
%ını dikkate alarak -  basiretli bir yönetici olarak hareket etmesi lazım gelirken, top-
lantılara katılarak, âdeta bunları onore eder "ekilde tavır takınmı" olması da, üzücü 
ve üzerinde durulması gereken çok mühim bir husustur. Nitekim, halkın galeyanı, 
bir yandan bu suçun i"lenmesi - yani dini tahkir ve tezyif suçunun i"lenmesi - ve 
böylece büyük bir tahrike kar"ı bir galeyan oldu%u gibi, yöneticilerin davranı"ını da 
protesto mahiyetinde bir davranı" olmu"tur.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Siz te"vik ettiniz, siz...
BA$KAN — Lütfen de%erli arkada"larım...
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Bütün bu olaylardan ders alınması 

lazım gelir ve hiç kimsenin...
"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Buna neden olan sizsiniz. (RP sıralarından 

“Ne ba"ırıyorsun?” sesleri)
BA$KAN — De%erli arkada"lar, de%erli arkada"lar...
"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Provokatör sizsiniz, "erefsizler... (RP sıra-

larından “Müdahale etme, otur yerine” sesleri)
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — ...yüzde 99’u Müslüman olan bir ül-

kede, halkın inancına - dünyanın hiçbir yerinde olmadı%ı gibi - tahrik ve tecavüz 
etmeye hakkı yoktur. 

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Asıl sebep bu... (RP sıralarından gürültüler) 
BA$KAN — Sayın Erbakan...
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Bu olaylar esnasında, memnuniyet 

verici bir cihet, olayların, asla, herhangi bir inanı" farklılı%ından ileri gelmeyi"idir; 
yani, bu bir Alevi-Sünni çatı"ması de%ildir. (RP sıralarından alkı!lar) Aleviler ve Sün-
niler, hepsi, milletimizin evlatlarıdır, birbirlerinin karde"leridir. Bu gerçek, bir kere, 
daha, dün, Sivas’ta açıkça görülmü"tür. 

Bu olay, sadece, üç-be" tane art maksatlı tahrikçiye ve yöneticilerin basiretsiz...
"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — !"te, ba"ta sizsiniz, tahrikçi sizsiniz. (RP 

sıralarından “Sus be” sesleri)
BA$KAN — Arkada"lar lütfen...
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — ...hareketlerine kar"ı yapılmı" olay-

lardır. Bu sebepten dolayıdır ki, yöneticilerimiz dikkatli olmalı, bu kabil olaylara 
zemin hazırlamamalıdırlar ve bu ülkede, hareket edecek, konu"acak her kimse de, 
mutlaka milletin inancına saygılı olmalıdır. (RP sıralarından alkı!lar) Bu zaten, ka-
nunların emridir.

Dünkü olaylar münasebetiyle bu noktaya temas etmek mecburiyetinde kal-
dım. $imdi, Hükümet Programı konumuza geçiyorum.

Muhterem milletvekilleri, aziz milletimizin kıymetli evlatları; Hükümet Prog-
ramı müzakeresine geçerken, bendeniz, her "eyden önce, - halimiz nedir, ne yapma-
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mız lazımken biz ne yapıyoruz Allah a"kına! - uyanmak ihtiyacında oldu%umuzun 
üzerinde durmak istiyorum.

$u dünya olaylarına bir göz attı%ımız zaman ne görüyoruz? Görüldü%ü gibi, 
Sovyetlerin da%ılmasından sonra, Siyonist ve ehli salibin, a"ırı uçların etkisindeki 
ABD ve Batılı yönetimler, onların arzularına uygun "ekilde, tek kutuplu yeni bir 
dünya kurma yoluna girmi"lerdir. Böylece “hepiniz bize köle olacaksınız, biz sizi sö-
mürece%iz” dü"üncesi hâkimdir. Bu sebepten dolayı da, yeryüzünde, “yeni bir dün-
ya düzeni” diye, sözde barı" ve huzur getirmek isteyenler, aslında, barı" ve huzur 
adına hiçbir "ey bırakmamı"lardır.

Bugünkü dünyanın gerçeklerini görmek bakımından uzun boylu ara"tırma 
yapmaya lüzum yok. Herkesin bildi%i bu gerçe%i, !ngiliz Ba"bakanı Majör’un, 2 Ma-
yıs 1993’te, Dı"i"leri ve !ngiliz Milletler Toplulu%undan Sorumlu Devlet Bakanı Do-
uglas Hurt’a, yazmı" oldu%u mektuptaki cümlelerinden, bu gerçe%i açıkça görmek 
mümkündür. Dünya olaylarının içyüzünü göstermek bakımından, hepimizin ders 
ve ı"ık alması bakımından çok büyük önemi haiz oldu%u için, bu mektubun içerisin-
deki birkaç cümle üzerinde ehemmiyetle durmakta yarar görüyorum.

Ne diyor !ngiliz Ba"bakanı, kendi Bakanına? “Sen, Bosna’da birtakım katliam-
lar var vesaire diye çatlak ses çıkarıyorsun; bunları biz bilerek yapıyoruz! Kendine 
gel, kabine disiplinine uy, ben ne söylüyorsam onu yap.” Mektubun özü bu.

Ne yapması lazımmı"? $u zihniyete inanması lazımmı": “Bosna-Hersek’teki 
Müslümanların, hem "imdi hem de gelecekte, askeri malzemeyle silahlandırılması-
nı ve askeri e%itim yardımında bulunulmasını kabul etmiyoruz. Bundan daha çok 
önemlisi, aynı yardımları !slam ülkelerindeki !slami gruplar tarafından Müslüman-
lara yapılmasının ba"arısız olmasından da emin olmak isteriz. Olayların nihai neti-
cesinde meydana gelecek olan Bosna’nın bölünmesi ve Avrupa’nın içinde kabul edi-
lemeyecek muhtemel bir !slam devleti olarak yok olup gitmesine kadar bu politika 
böyle devam edecektir. Ne pahasına olursa olsun, Müslüman sayılan hiçbir devletin 
tabii ki, özellikle de Türkiye’nin, bu bölgede Batı’nın politikalarına müdahale etme-
mesinden emin olmalıyız. Onun içindir ki, Bosna-Hersek artık istikrarlı bir devlet 
olmaktan çıkıp, Müslüman halkı tamamıyla topraklarından darmada%ın oluncaya 
kadar, Müslümanlara yapılacak olan yardımların önlenebilmesi için, Vance-Owen 
barı" görü"melerine göz boyamasıyla devam etmek bir zorunluluktur.

Bu politikanın zor bir politika olmasına, ra%men, dı"i"lerinde ve silahlı kuv-
vetlerdeki politika üreticilerinin bu yolda gitmelerinde ısrar ediyorum. Çünkü bu, 
aslında bir real-politiktir, vazgeçilmez bir politikadır. Aynı zamanda bu politika, 
de%er sistemi, Hıristiyan medeniyeti ve ahlakı üzerinde kurulu olarak kalması gere-
ken istikrarlı bir Avrupa’nın çıkarlarına en uygundur. Aynı görü"leri bütün Avrupa 
ve Amerikan hükümetlerinin de payla"tı%ını sizlere bildirmeliyim.

O yüzden, bölge Müslümanlarının kurtarılması veya Müslümanlara uygula-
nan ambargonun kaldırılması için hiçbir müdahalede bulunmayaca%ız. Avrupa’daki 
Müslümanlara, yeni dünya düzeni içindeki dünya görü"ümüze kar"ı çıkamayacak-
ları gösterilmelidir. Yine, dünyanın, sözde !slam ülkelerinin, Bosna-Hersek Müslü-
manlarının yok olup gitmesi kar"ısında bir "ey yapamayacaklarının ve 15.1.1993 
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tarihinde !slam Konferansı örgütünün yaptı%ı ça%rıları uygulayamayacaklarını, 
e%er Batı dünyası, Bosna Müslümanlarını kurtarmak istemezse, bu Müslüman ül-
kelerin tamamıyla bize kar"ı çıkmada güçsüz olduklarını göstermek gerekiyor. Çün-
kü, bu Müslüman ülkelerin hükümetlerini biz kontrol ediyoruz. Bu sözü, !ngiliz 
Ba"bakanı Majör söylüyor ve de bu söz üzerine, bakıyoruz, bugünkü gazetelerde, 
Sayın Ba"bakanı, daha "imdiden, Clinton, özel bir destekleme kampanyasıyla des-
teklemeye ba"lamı"tır.

!"te Batı’nın içyüzü, i"te dünya olaylarının bugünkü hale gelmesinin temel se-
bebi... !"te bu sebepten dolayıdır ki, NATO, dü"man rengini, kırmızı yerine ye"ile 
çevirmi"tir. Birle"mi" Milletler, !slam dü"manı Butros Gali’yi Genel sekreterli%e ge-
tirmi", AG!K ve di%er kurulu"lar, bu tek kutbun emrine sokulmu"tur. Müslüman ül-
keler bölünmü", hepsi tehdit altına alınmı", ABD hepsinin yönetimiyle yakinen il-
gilenmekte, hepsine emirlerini kabul ettirmek için her türlü çareye ba"vurmaktadır 
ve bunun için Irak, !srail kar"ısında bir güç olmasın diye tamamen tahrip edilmi"tir. 
Ambargolar kaldırılmıyor, 50 bin çocuk ölmü", ameliyatlar narkozsuz yapılıyor, her 
altı ayda bir, haksız bir "ekilde, yeniden füzelerle bombardıman ediliyor, çoluk ço-
cuk, ya"lı, kadın, hunhar bir "ekilde, canice öldürülüyor...

Libya’ya ambargo konmu", Bosna’da 200 bin Müslüman "ehit edilmi", 2 mil-
yon Müslüman yurdundan edilmi", 50 bin hanıma insanlık dı"ı hunharca tecavüz-
ler yapılmı"tır.

Azerbaycan’da, Ermeniler, Karaba%’ı tamamen i"gal etmi"ler, Azeri toprak-
larına saldırıyorlar, binlerce Müslüman "ehit ediliyor; Abhazya’da, $evardnadze 
Müslümanları katlediyor; Kıbrıs’ın Bosna’ya döndürülmesi için her türlü baskı 
yürütülüyor; Filistin’de insanlık dı"ı zulümler artarak devam ediyor; Cezayir’de 
ihtilal yaptırılmı", halkın kendi yönetimini kendisinin seçmesine mani olunuyor; 
Somali’de, ABD, Afrika’da üs kursun diye, Somali petrollerini rahat sömürsün diye 
Müslümanlar imha ediliyor, Müslüman ülkelerin hiçbirinin modern silah yapma-
sına izin verilmiyor ve bu arada, nükleer silah yapmaları kesinlikle kontrol altına 
alınmı"tır. Daha dün, tekrar, Türkiye’den talep ediyor Amerika: “Sakın ha! !ran’a 
gıdadan ba"ka bir "ey satmayacaksın”

$u dünyanın haline bakın, nereye gelmi" bulunuyoruz! !"te, bütün bu zulüm-
ler, !stiklal Mar"ımızın yazarı Mehmet Akif ’in çok haklı bir te"hisiyle orta yere koy-
du%u gibi, tek di"i kalmı" canavarın, yeryüzünü ne hale getirdi%ini göstermektedir. 
Etrafımız yangınlarla dolmu"tur.

Bütün bunlar cayır cayır yanarken bu planlar yürütülürken, Türkiye’nin içinde 
durumumuz nedir? Yurdumuzda, her "eyden evvel, maalesef, terör alevlenmi" du-
rumdadır, yurt içini ve yurt dı"ını sarmı"tır, ciddi hiçbir tedbir ve inisiyatif yoktur.

Bu Hükümet kurulurken, Batı ülkelerindeki elçiliklerimiz bombalanmı", 
Antalya’da turistler bombalanmı", öldürülmü", Çar"amba günü Mecliste bu Hükü-
metin Programı okunurken, 8 ilde toplam 25 ki"inin ölümüne sebep olan korkunç 
bir terör, bütün güneydo%u, Erzurum, Mersin, Adana bölgelerini alev alev kasıp 
kavurmu"tur. !"te, bulundu%umuz noktayı "u gazetenin kupürü ne kadar veciz bir 
"ekilde gösteriyor: “Alev, alev, alev; kan ve gözya"ı”...
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Yıllardan beri devam eden terör yüzünden Güneydo%u Anadolu’muzun yarısı 
göç etmi"; böylece ülke feci bir noktaya gelmi"tir.

Dı" politikada ise, tam teslimiyetçi ve sadece emirleri bekleyen, hiçbir ciddi 
çalı"ma yapmadan bo" laf üreten bir dı" politika tatbikatıyla, Bosna, Azerbaycan ve 
Kıbrıs’ta büyük ma%lubiyetlere u%ranmı", sadece Batı arzu ve planlarına âlet olun-
mu" ve yardım edilmi", Ermenistan’a bu%day ve elektrik verilmi"tir.

Ekonomik durum fecidir... Her yönüyle ekonomi daha da peri"an bir hale gel-
mi"tir. 2 yılda i"sizlik artmı"; 9 milyon i"siz, çaresizlik ve açlık içinde inlemektedir. 
Yatırım yapılmamaktadır; yeni i" sahaları meydana gelmemektedir; tam tersine, 
büyük çapta i"ten çıkarmalar sürmektedir.

T!SK ara"tırmalarına göre, geçen yıl büyük i"letmelerde 393 bin ki"i çalı"ırken, 
bu miktar "imdi 344 bine inmi"tir.

Yüksekokul diploması alanların yüzde 30’u i"sizdir.

Enflasyon, geçim sıkıntısı, i"çi; köylü, memur ve esnafımızı kıvrandırmaktadır, 
ezmektedir...

Bakınız, bu Hükümet, “ben eski Hükümetin devamıyım” diyor; sadece "u 600 
gün öncesiyle, bugünkü fiyatları bir mukayese edelim, ülke nereden nereye gelmi", 
görelim: Ekmek 500 liradan 2.000 liraya çıktı, hayvan yemi 32 bin liradan 95.000 
liraya çıktı, tüp gaz 25 bin liradan 70 bin liraya çıktı, benzin 2.500 liradan 7.100 
liraya çıktı, Amerikan Doları 4 bin liradan 11.000 liraya çıktı.

Sadece 600 günde, 16 ayda, bu ne feci bir gidi"attır!

1993 yılında enflasyon, 1992’den de daha beter haldedir. Son ilan edilmi" olan 
mayıs ayının enflasyonu, geçen yılın mayıs ayı enflasyonun tam 4 katıdır.

Di%er yandan, devlet âdeta iflas etmi" durumdadır; dolayısıyla, bu Hükümet, 
sanki bir iflas masası memuru, bir tasfiye memuru durumundadır. Çünkü, i"te ha-
limiz ortada... Bütçe açı%ına bakacak olursak, Mayıs 1993 ayında gelirler 113,5 tril-
yon, harcamalar 160 trilyon, açık 46,5 trilyon... $u hale balanız! Aylık gelir-gider 
açı%ı budur... Zaten, bütçe açı%ı olarak, yılsonunda, bu rakamlar açıkça göstermek-
tedir ki, bizim, bütçe üzerinde yaptı%ımız konu"mada belirtti%imiz gibi, en a"a%ı 
120 trilyonu bulacaktır.

Ülkede yatırım diye bir "ey kalmamı"tır. 1993 yılında, zaten, yatırımlara sem-
bolik olarak 47 trilyon konmu"tu, be" aylık yatırım ise 14 trilyonu bulmamı"tır. Bu 
sebepten dolayıdır ki, yatırım diye gösterilen bu 14 trilyonun da, aslında cari mas-
raflara harcandı%ı dikkate alınacak olursa, devlet yatırımları durmu"tur.

Borçlara gelince: Görüldü%ü gibi, Türkiye’nin dı" borcu 60 milyar doları bul-
mu"tur ve Türkiye, dünya ülkeleri arasında kredite riski sıralamasında 37’nci sıra-
dan 44’üncü sıraya dü"tü%ü için, dünya ülkelerinden borç alırken, faiz liborunun 
2,5 puan üzerinde ancak borçlanmaktadır; çünkü risk nispeti artmı"tır.

!ç ve dı" borçların toplamı bir araya geldi%i zaman, dı" borç 660 trilyon, 1993 
yılı sonunda iç borç 350 trilyondur. Bu ne yapıyor? 1.010 trilyon yapıyor.
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Bir kısım arkada"larımız hatırlayacaktır; bendeniz 1976 yılında Mecliste konu-
"urken, bizim a%ır sanayi hamlemizde, be" yılda üretim artı"larından bahsederken, 
ilk defa “trilyon” lafını konu"mu"tum; o günkü zabıtlar incelenirse görülür; Meclis-
teki arkada"larımıza, “bu kelimeyi dilinizi alı"tırın” demi"tim ve trilyonun, milyon 
kere milyon lira oldu%unu da ifade etmi"tim. (RP sıralarından alkı!lar)

$imdi, aradan 17 yıl geçti, ülkemiz adına nasıl üzülenecek bir husustur ki, o 
gün, ben, a%ır sanayi hamlesinin yatırımları dolayısıyla iftihar edilecek bir konuda 
“trilyon” sözünü Meclise takdim ederken, bugün, dı" borçlar için “katrilyon” sözü-
nü meclise takdim etmeye mecbur kalıyorum. Ne yazık ki, Türkiye’nin borçlarına, 
artık, lisanımız bile kâfi gelmiyor. (RP sıralarından alkı!lar) Katrilyon ne demek? 
Bin kere, milyon kere milyon... !"te ba"arı! (RP sıralarından alkı!lar) Sonsuz bir ba-
"arı(!) ne kadar iftihar etseniz azdır, borçları buraya getirdiniz! Bir katrilyon borç... 
Bu nedir? Bu, borcun anaparasıdır. Peki, bu borcun faizi nedir? !ç paranın faizi 200 
trilyon, dı" paranın faizi - enflasyonla beraber - 450 trilyon, toplam 650 trilyon 
ediyor, iç ve dı" borç faizi. Bu ne demek? Bütçenin 2 katı, devletin yıllık toplam 
gelirinin 2,5. katı, bir yılda faiz ödeyeceksin demektir. Hâlâ bunun iflas oldu%unu 
fark etmiyorsanız, ne zaman uyanacaksınız! Ne ifade ediyor bu rakamlar? (RP sıra-
larından alkı!lar)

Siz, bu rakamları, bu feci istikamete do%ru götürürken, biz size, 16 aydır “iflas 
ediyorsunuz, iflas ediyorsunuz, bu iflastır” dedik durduk; "imdi de tasfiye masası 
kuruluyor... Görüyorsunuz ki, gerçekler, maalesef çok acı bir istikamette gitmekte-
dir.

!thalat ve ihracat da feci bir durumdadır. Nitekim, Türkiye’nin Ocak-Nisan 
1993 dönemindeki ithalat ve ihracat açı%ı 4 milyar dolara yakla"mı"tır.

Bu, bir yıllık açık olarak 11,5 milyar dolarlık bir açıktır ki, turizm ve i"çi dövizle-
riyle bunun kapanması mümkün de%ildir. Bu felaket, IMF reçetelerinden meydana 
gelmektedir; çünkü, IMF’nin kendi kurulu" kanununa, “uluslararası ticareti kısan 
döviz ve ithalat tahditlerinin kaldırılmasına hizmet etmek” adlı bir madde konmu" 
ve bununla herkese müdahale ediyor “ben görevimi yapıyorum” diyor; böylece, kü-
çüklerin, büyükler tarafından ezilmesine yardımcı oluyor.

Öbür taraftan, kamu borçlanma gere%i, Türkiye’nin en büyük yarası haline gel-
mi"tir. 1992 yılında bunun yüzde 9’a indirilece%i beyan edilmi"ti; Hâlbuki, bu mik-
tarlar korkunç bir "ekilde artmaktadır.

Bakınız, “1993 yılında bunu, gayri safi milli hâsılanın yüzde 4’üne indirece-
%iz” diye iddia ederek ortaya çıkan bu Hükümet, durumun "u oldu%unu görmü"tür: 
Bütçe açı%ı 120 trilyondur gerçekte, fonlar, 60 trilyonluk fon, kendi maksatlarının 
dı"ında bütçede kullanılıyor. Bu fonlar, e%er o maksatlarla ilgisi yoksa, ortadan kal-
dırılmalıdır. Niçin kullanılıyor? Bütçe açı%ından dolayı. 120 trilyon, bütçenin açı%ı; 
60 trilyon, fonların maksadında kullanamamasından dolayı açık, K!T’lerin açı%ı da 
70 trilyon... Bunları topladı%ımız zaman 250 trilyonluk bir açık, borç, ihtiyaç, para 
ihtiyacı... Peki, gayri safi milli hâsıla ne kadar? 1.200 trilyon. Nispet etti%imiz za-
man ne yapıyor? Yüzde 20’nin üstüne çıkıyor. Hani bu yüzde 4’e inecekti? Gayri Safi 
Milli hâsılanın yüzde 20’sinin üzerindedir, kamu borçlanma gereksinimi.
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Döviz rezervlerine gelince: Merkez Bankasının rezervi 6,9 milyar gözüküyor; 
toplam rezerv 17 milyar gözüküyor ama bunların tamamen sıcak dövizden ibaret 
oldu%unu hepimiz biliyoruz.

Sıcak döviz ne demek? Dı" güçler, bizi daha çok sömürmek için dı"arıdan dolar 
getiriyor, Türk parasına çevirip, büyük faizlerle bizi sömürüyor, sonra dolara çevi-
rip, dolar bazında elde ettikleri istifadelerini, yılık yüzde 20’ye getiriyorlar. Bu se-
bepten dolayıdır ki, herhangi bir tedbir, bütün bu dolarları kaçıracaktır. Onun için, 
sakın ha, Türkiye’nin sa%lam bir döviz rezervi var diye kimse kendisini aldatmasın. 
Bu, bir aldatmacadır, fevkalade tehlikeli bir oyundur, en kısa zamanda bunlar kaçar 
ve zaten burada durdu%u müddetçe de yaptıkları i", sömürüden ba"ka bir "ey de%il-
dir. !"te ekonominin hali...

$u bizim halimize de bakın! Ekonomiyi iki yılda bu hale getiren, ba"mimara(!) 
“$imdi al, bunları, daha rahat, daha geni" bir "ekilde yap” diyor.

Allah’a "ükür ki, tahrip edecek bir "ey kalmadı, sadece tavsiye yapabilecek; o 
da, Hükümet Programını zaten buna göre hazırlamı"! (RP sıralarından alkı!lar)

Ülkenin ekonomi dı"ındaki halleri, sa%lık hizmetlerinin peri"anlı%ı, Türki-
ye’deki büyük uzman doktor açı%ı, yatak sayısı açı%ı... Bunların teferruatına girecek 
de%ilim; ama hepsi yürekler acısıdır.

Yine ülkemizde e%itim noksanlı%ı var... Ülkemizde 50 bin ilkokul var; ama 27 
bin yerde ilkokul yok. Ö%retmensizlikten 1.000’den fazla okul kapanmı".

Yüksekö%renime 1992’de ba"vuranlar 876 bin ki"i olmu": ancak, 260 bin ki"i 
alınmı", 616 bin ki"i açıkta kalıyor... Üniversite mezunlarının yüzde 30’u da zaten 
i"siz.

Çevre kirlenmesi, sanayideki durumumuz, köylerimizin bakımsızlı%ı, içmesu-
yu, yollarının yoklu%u, nasıl peri"an bir halde oldu%umuzu gösteriyor.

$u Türkiye’nin haline bakın! Sözde ça% atladık... Nüfusun yarısı köyde ya"ıyor; 
köy yolları 308 bin kilometredir. Bu yolların yüzde 7’si olan asfaltlı kısmı, 23 bin 
kilometredir. 73 bin kilometresi tesviyeli, 52 bin kilometresi, hamdır. Bu yollar, 
toz-toprak içerisinde, nüfusun yarısını mahvediyor.

!çme suyu yeterli olan yerle"im yeri sayısı 49 bindir. 10.590 yerle"im yerinin 
yetersiz suyu var, 20 bin yerle"im yerinin de hiçbir suyu yok.

Milli harp sanayiine gelince: Bizzat dı" ülkelerde ne"redilen resmi raporların 
bildirdi%i gibi, Türkiye, kendi ordusunun silah ihtiyacının yüzde 94’ünü dı"arıdan 
temin ediyor. Bu rakam, Fransa’da yüzde 2, !ngiltere’de yüzde 8, Yunanistan’da 
yüzde 52. Bize gelince, Major’un mektubunda söyledi%i sebepten dolayı, yüzde 94. 
Böylece, ordumuzun silah ihtiyaçları yeterince kar"ılanamıyor; etrafımızdaki teh-
ditler kar"ısında caydırıcılık gücümüzü kaybediyoruz.

Felaket büyüktür. Evet, bu Ba"bakanın söyledi%i bir tek do%ru söz var: “Kay-
bedecek bir tek dakikamız yoktur”. Size arz etti%im bütün bu tablolar, i"te bunu 
gösteriyor.
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Adalet mekanizmamız, asla gerekli adaleti tevzi edemiyor. Bir çok yerde, rü"-
vet, iltimas, vurgun soygun yürüyor. Millet, temiz bir topluma hasret kalmı" du-
rumdadır.

Dı" politikada ise, görüldü%ü gibi, sadece dı"arıya ba%ımlılık sürdürülmektedir 
ve böylece, demin tarif etti%im "ekilde, bütün milli meselelerde kayba ve felakete 
u%ramı" durumdayız.

Muhterem arkada"larım, "imdi, biz ne yapıyoruz? Hal ve gerçek böyleyken, 
biz, iki yıldan beri, bütün bunları daha da a%ırla"tıran bir yönetime, hatta bunların 
mimarlarından birisine, “buyurun bu tahribatı daha fazla yapın” diyoruz, sanki, bu 
denemeleri yapacak imkânımız, lüksümüz varmı" gibi! 

Önce, rahmetli Özal’ın vefatından bugüne kadar 2,5 ay kaybettik. Bu, Türkiye 
için çok büyük bir kayıptır. Hemen bu adımların ciddi bir "ekilde atılması lazım 
gelirdi. Sonra bunun erba"ından ne yapıldı? Görüldü%ü gibi, üç tane gazetenin, üç 
tane televizyonun çaldı%ı sihirli flütle yeni bir Ba"bakan ürettik! Bu Ba"bakan, “Bü-
tün dünyayı fethederim” edasıyla ortaya çıktı ve görseniz, havalar, tafralar! Hâlbuki 
"u büyük meseleler kar"ısında...

AHMET SAYIN (Burdur) — Kıskanıyor musunuz?
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Hayır, kıskanmıyorum; bunları çok 

samimi olarak söylüyorum; memleketimi, milletimi sevdi%im için söylüyorum.
Böyle bir facia kar"ısında, “ben her "eyi fethederim” diye tek ba"ına ortaya çık-

mak, sadece tecrübesizliktir. Uyarmak istiyorum, “kendinize gelin” diyorum. Ne 
yapıyorsunuz siz Allah a"kına! Bakınız, böyle bir Ba"bakanın her "eyden evvel mü-
tevazı olması lazım gelirdi. Nedir bu tafra böyle? Nedir bu hal? “Siz hele beni salı-
dan sonra görün... “Görece%iz bakalım! Salıyı da, çar"ambayı da görece%iz... Zaten, 
per"embenin geli"i çar"ambadan belli olur! (RP sıralarından alkı!lar)

Öbür taraftan, "u Hükümet nasıl kuruldu, bir dü"ünün! Bir insan, gelmi" par-
tisi, kendisini genel ba"kan seçmi", önce “ne yapaca%ız arkada"lar?” diye MKYK’nda 
enine boyuna bir isti"are yapardı, sonra grubuna gelirdi...

TURHAN TAYAN (Bursa) — Her "ey yapıldı...
HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Sen bize karı"ma, Hükümet burada.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Ben, söyleyeceklerimi söyleyece%im. 

...grubuyla bir isti"arede bulunurdu. Daha programı bile da%ıtmadan, “haydi oy 
verin, yoksa bunun arkasından seçim gelir” gibi metotlarla Türkiye’nin meseleleri 
çözülmez. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirda#) — Sen kendine bak!
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Öbür taraftan, “Ço%ulcu demokrasi” 

diyoruz. Tecrübeli bir insan, bütün partilerle ayrı ayrı temas eder; hepsinin teklif-
lerini, tavsiyelerini alır, onların deste%ini temin etmeye çalı"ır.

$imdi göreceksiniz, iki gün sonra “terör devletin i"idir, gelin uzla"alım” diye 
ba"layacak seslenmeye; “efendim, enflasyon devletin i"idir, gelin uzla"alım” diye-
cek.
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Hâlbuki daha ilk davranı"ıyla bütün bu köprüleri atıyor, bu davranı"ıyla ken-
dine en büyük kötülü%ü yapıyor. Niçin? Tecrübesiz. Bir "ey yaparım zannediyor. 
!ki senedir yaptı%ı zaten ortada! !"te, zaten ortada, rakamlarla da gösterdik... (RP 
sıralarından alkı!lar) Bu, çocukça bir hareket...

Muhterem arkada"larım, içimizden birisi çocuk(!) olabilir; ama biz Türkiye 
Büyük Millet Meclisiyiz; bunun asıl mesulü biziz. (RP sıralarından alkı!lar) Bunları 
konu"mak, bunlara sahip olmak bizim görevimizdir. Onun için, bugün yaptı%ımız 
konu"malar çok önemlidir; tarihi bir dönemde, fevkalade ciddi, fevkalade önemli 
bir konunun görü"meleridir. Hayati ehemmiyeti haiz bir konuyu görü"üyoruz.

Bakınız, “Türkiye’nin meselelerini biliyorum” edasıyla hiçbir "ey hallolmaz. 
Bunun için yanlı" bir yolda gidilmektedir. Böyle davrandı da ne oldu? Hemen daha 
ba"tan tökezlemeye, acı ikazlar almaya, ba"ını ta"lara vurmaya ba"ladı. “Efendim, 
133’ü hemen çıkaraca%ım” dedi, geldi, çıkaramadı tek ba"ına; hiçbir uzla"ma olma-
dı. Arkasından Grubuna geldi, ne oldu? 182 ki"ilik Grubundan sadece 91 ki"i...

RAHM" ÖZER (Çanakkale) — Hoca, sana ne bundan? Bu bizim i"imiz.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Bu, çok mühim bir"ey. Kendi Gru-

bundan destek alamamı", tasvip alamamı" bir program, bu Meclisten nasıl tasvip 
alacak? $u hale bakınız siz! (DYP sıralarından gürültüler, RP ve ANAP sıralarından 
alkı!lar)

BA$KAN — Dinleyelim arkada"lar.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Bir defa, kendi Grubu bile kabul et-

miyor. (DYP sıralarından gürültüler) Bugün DYP’nin 182 milletvekili var... Demek ki, 
ço%unlu%u bile kabul etmemi". (DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Muhterem arkada"lar, lütfen dinleyelim.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — $imdi "u hale bakın: Rakamla konu-

"ayım; 20 Ekim 1991 seçimlerinde DYP yüzde 27 oy almı"tı, SHP yüzde 20 küsur, 
toplam yüzde 48. Zaten, milletin yarıdan fazlası, bu DYP-SHP toplulu%una oy ver-
memi". Son yapılan seçim hangisi? 1 Kasım 1992. Burada Refah Partisi yüzde 25 
oy almı", DYP yüzde 14, SHP yüzde 18. Ne yapıyor? DYP ve SHP’nin "u andaki 
durumu? Üçte bir. Kendi Gruplarının da yarısı kabul etmiyor... Öyleyse, kesin bir 
hesap yapıldı%ı zaman, bu Hükümet ta" çatlasa milletin yüzde 14’ünün deste%ine 
sahip, Meclisin de ancak dörtte birinin deste%ine sahip! (RP sıralarından alkı!lar) 
Milletin yüzde 85’i inanmıyor, istemiyor; Meclisin dörtte üçü inanmıyor, istemiyor. 
Demin size söyledi%im "u tabloyu bir dü"ünün; bu tablonun içerisinde bir de "u 
“gücüm var” denilen güç ile, hangi devlerin kar"ısına çıkılıyor, bir dü"ünün! Böyle 
iken, “ben bunları yaparım” diye tek ba"ına atılmak, elbette tecrübesizliktir, elbette 
çocukluktur. (RP sıralarından alkı!lar)

Daha ileriye gideyim size: Bir de üstelik bu Heyete bir program getirmi". Peki, 
“yetkiniz kaç ay süreyle?” diyorsunuz; programda, “dengesizlikler kalkacak, "u ola-
cak bu olacak...” laf çok... Bunları ne zamanda yapacaksınız? SHP’nin Ba"kanı zaten 
emekli(!) olmu", “11 Eylülde kongrem var” diyor. (ANAP ve RP sıralarından gülü!me-
ler, RP sıralarından alkı!lar) “Ne haliniz varsa, ba"ınızın çaresine bakın” diyor.
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DYP’nin 11 Kasımda kongresi var, yetkileri de iki ay... “Ne kadar yetkiniz var?” 
diyoruz; “iki ay.”

Bu nasıl i" Allah a"kına? Bu ne cesaret? Bu dev meselelerin, bu ejderhaların 
kar"ısında, ne Mecliste deste%iniz var ne millette deste%iniz var, ne de süreniz var! 
Ne cesaretle bu Hükümeti kuruyorsunuz Allah a"kına? Bu ne tecrübesizlik bu ne 
tecrübesizlik! Her "eyden evvel, Türkiye’nin hali nedir, biz nereye gidiyoruz?

Kim yapıyor bunu? Medya yapıyor, medya... Üç tane gazete, üç tane televiz-
yon, bir sihirli flüt çalıyor, ülkenin bu büyük ciddi meseleleri, a%ırba"lı bir "ekilde 
dü"ünülmeden, görü"ülmeden, i"te böyle yanlı" bir istikamete do%ru sürükleniyor.

Sonra, “o medya bunu niçin yapıyor?” diye bir bakıyoruz; çünkü, Sayın Çiller, 
7 Haziranda, medyaya 500 milyar lira te"vik veriyor, ertesi gün medya kendilerini 
methediyor... (RP sıralarından “Bravo” sesleri alkı!lar) 7 Haziranda parayı da%ıtıyor, 
8 Haziranda ayrılıyor, 10 Haziranda da Genel Ba"kan seçiliyor.

$u ortak ya"ama bakın, "u kar"ılıklı destekle"meye bakın, "u Türkiye’de oyna-
nan oyuna bakın! Her "ey önümüzde... (RP sıralarından alkı!lar) Meclis nerede, mil-
let nerede, kendi partisi nerede, orta%ı nerede? Hiçbir "ey yok... Üç tane medyanın 
sihirli flütü Türkiye’yi almı" sürüklüyor...

RAHM" ÖZER (Çanakkale) — Senin medya da yukarıda, orada.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Olmaz böyle "ey. Çok daha büyük 

felaketlere dü"meden ayıkmak mecburiyetindeyiz.
$imdi, getirdikleri Hükümet Programına bakarsanız, iki yılda bütün yaptıkları 

ortadayken “her "eyi yeniden iki ay içinde tanzim edece%iz” iddiasıyla ortaya çık-
mı"lar!

Bu program kar"ısında söylenecek en güzel söz, Ziya Pa"a’nın sözüdür; “Onlar 
ki laf ile verirler dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde.” (RP sı-
ralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Bu kelimelerin ne manaya geldi%ini bilmeyenler, 
ö%rensin; çünkü, ne yazık ki, acı gerçek, ancak bu kelimelerle ifade edilebiliyor!

Muhterem arkada"larım, zaten bir üç ay kaybettik; bir üç ay daha böyle kaybe-
dersek çok yazık olur.

Hemen belirteyim ki, bizim üzerinde durdu%umuz husus, cinsiyet de%ildir, 
zihniyettir. Hanımlar da memlekete, millete hayırlı hizmetler yapabilirler. Bizim, 
Refah Partisi olarak, bu milletin, sırtında mermi ta"ıyan, dü"mana gö%üs geren 
Nene Hatun’larına, Kara Katmalarına minnet ve "ükran borcumuz vardır. (RP sı-
ralarından, “Bravo” sesleri, alkı!lar) Ancak, "u edebiyata hiçbir zaman aldanmayız, 
kimse de aldanmasın: “Satı Kadın’ın Yüce Meclise giri"inden Ba"bakanlı%a uzanan 
bir çizgide, Türkiye’nin siyasal ve sosyal erdemi ve ba"arısı da yansımaktaymı".”

Pöh pöh pöh! Cümleye bakın, "u hale bakın! (RP sıralarından alkı!lar)
Ne güzel mantık bu yahu! Bütün bu kadar peri"an olmu" müessesenin ba"ına 

birer hanım koyalım, bitti, i" düzelsin! Nasıl sihirbazsınız siz böyle!
Bu bakımdan, biz, asla, bunun hanım mı, erkek mi oldu%una bakmayız, zih-

niyetine bakarız. Zihniyet olarak ne görüyoruz? !ki yıldan beri ekonomiyi peri"an 
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eden, dı"arıya ba%lılı%ın simgesi olan bu zihniyetle Türkiye’nin hiçbir meselesi çö-
zülemez. Biz, lider ülke Türkiye’yi kadın ve erke%iyle birlikte kuraca%ız. Ondan do-
layıdır ki, tenkitlerimiz asla cinsiyetle ilgili de%ildir, zihniyetle ilgilidir.

Bu hanım kimdir? Bilindi%i gibi, Robert Kolejde okumu", Amerika’da 8 yıl kal-
mı", ondan sonra dönmü", DYP’de vitrin de%i"ikli%i tazyikleri kar"ısında, fırsat 
bulmu", ekonomik konuların sorumlusu olmu", 600 günde Türkiye’yi bu noktaya 
getirmi".

Görünen gerçekler bunlar... Peki, görünmeyen gerçekler ne? Bunları da bütün 
basında çıkan yazılardan görmek, tahmin etmek mümkündür. $imdi bu hanım, 
1980’li yıllarda Özal politikasının, Amerika’ya gönderilmesinde Elizabeth Sheldon, 
buradaki elçilikteki bir hanımın dostu, bütün raporları de%i"tirtiyor. Onun için de, 
elçi “sen artık kripto yazmayacaksın” diyor Elisabeth Sheldon’a. 1986 yılında Ame-
rikan Dı"i"leri Bakanlı%ının !stihbarat ve Analizler Dairesi, nedense bu hanımefen-
diyi ça%ırıyor “bize Türkiye hakkında bilgi verin” diyor. Hanımefendinin, oradaki 
yetkililer önünde yaptı%ı konu"ma "u - hem de a%layarak sene 1986... Bakınız, Dı-
"i"leri Bakanlı%ı yetkilisi ne diyor - “Orda da, Bakanlı%ın Türkiye bölümünden so-
rumlu, yetkililer vardı. Çiller, Türkiye ile ilgili son derece yararlı de%erlendirmeler 
yaptı; hatta bir keresinde, Türkiye’deki a"ırı !slâmi akımlar konusunda konulurken 
gözya"larını tutamadı. Çiller, !slam köktencili%inin Türkiye için büyük bir sorun 
oldu%unu ve ABD’nin bu konuda Türkiye’ye tüm deste%ini vermesi gerekti%ini söy-
ledi. Toplantıya katılanlar, Çiller’in sözünden son derece etkilendiler.”

Öbür taraftan, Sayın Çiller, geçen yıl Avrupa seyahati yapıyor, Avrupa’da Der 
Spiegel Gazetesi, kendi seyahati esnasında söyledi%i "eyleri açık bir "ekilde dile ge-
tiriyor... Ne demi" orada, "ubat ayı içerisinde, DYP-SHP Hükümetinin ekonomi ba-
kanı? “AT’a girmek ve Türkiye’ye Almanya’nın yardımını sa%lamak için Almanya’ya 
gelen Çiller Almanya’dan ve di%er Batı ülkelerinden, Türkiye’de geli"mekte olan !s-
lam Fundamentalizmine kar"ı yardım istedi. Türkiye’de geli"en !slam Fundamen-
talizminin püskürtülmesi için Almanya ve di%er Batı ülkelerinin yardımına, Ankara 
Hükümetinin !slama kar"ı olan politikasını korumak, !slami geli"meleri durdur-
mak için Türkiye’yi bir koruma kemeriyle korumaları gerekir.” Söyledi%i budur.

Eskiden beri, bu Hanımefendi CIA’ya rapor veriyormu". Nereden ö%reniyoruz 
bunu? !"te, son günlerde gazetelerde yapılan açıklamaları görüyorsunuz. Ne çıktı 
orta yere? Bir iddia çıktı: Sayın Çiller, 23.4.1973’te Amerikan vatanda"ı olmak için 
müracaat etmi". Bu müracaatın altında referans olarak ne diyor? Türkiye’nin Ame-
rikalı Dostları Derne%i, Türk-Amerikan !" Adamları Derne%i, IMF Finansal Stratejik 
Programlama Dairesi, Amerika Dı" Politika Prensipleri Uluslararası Ara"tırma Da-
iresi, ABD Milli Savunma bilgi verileri, FBI bilgi i"lem kayıtları, CIA Yabancılar !s-
tihbarat Birimi... Vatanda"lı%a kabul tarihi - yapılan iddiayı söylüyorum - 1.7.1979.

$imdi, buna kar"ı ne buyuruluyor? (DYP sıralarından “gazete haberi” sesleri) 
“Ben müracaat etmedim, onlar teklif etti” diyor. Haydaa! Amerika kime vatanda"-
lık teklif eder Allah a"kına! (RP sıralarından alkı!lar) Yani, bu vatanda"lık i"leri, dı" 
ülkelerde nasıl cereyan eder, bilmez miyiz?

YILMAZ OVALI (Bursa) — Sana da mı yapıyor?
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NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Herkes bir form doldurur müracaat 
eder. Hiçbir yönetim “gel de benim vatanda"ım ol” demez. Böyle "ey mi olur?

$imdi bakınız, ilk önce, i"te “ikisinin arasında tercih yaptım ve Türk vatanda"-
lı%ını tercih ettim” diyordu. Bu vesikalar ortaya çıkınca, “ben vatanda" olmadım” 
diyor.

Bu kadar önemli bir itham, böyle bir cümleyle geçi"tirilemez. Böyle "ey mi olur? 
Neden geçi"tirilemez? Çünkü, Amerikan vatanda"ı olmak için, mutlaka Amerika’da 
yemin etmek lazım gelir. Amerikan vatanda"ı olmak için yapılmı" olan yeminde 
ise, Amerika’ya ba%lılık "art ko"ulmu"tur. Böyle, Amerika’ya ba%lılık üzerine yemin 
eden bir insan, nasıl Türkiye’nin Ba"bakanı olur? (RP sıralarından alkı!lar) Onun 
için, bu ithamın “olmadım” diyerek ve hatta…

AHMET SAYIN (Burdur) — Çok ayıp, çok ayıp! (DYP sıralarından gürültüler)

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, "üphe uyandıran bir "ey de 
"udur... (DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Dinleyelim arkada"lar...

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Ne var, çifte vatanda"lıkta bir mah-
zur mu var? Tabii, e%er Amerikan menfaatlerini koruyaca%ına bir insan yemin et-
mi"se, elbette çok büyük mahzuru var. Bundan büyük mahzur mu olur? (RP sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Bunun için, her "eyden önce, 60 milyonun inanaca%ı 
"ekilde bunun ispat edilmesi gerekir. Bakınız, vaktiyle bir kimse hakkında... (DYP 
sıralarından gürültüler)

RAHM" ÖZER (Çanakkale) — !spat et, varsa?

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Nasıl ispat edecek? Bir misal olarak 
söylüyorum: Vaktiyle bir kimseye “Siz Masonsunuz” dediler, gitti, Mason locasın-
dan “Ben Mason de%ilim” diye kâ%ıt getirdi...

Kendisine tavsiye ediyorum, bu da Amerika’dan “Amerikan vatanda"ı de%ildir, 
bizde böyle bir vatanda" yoktur” diye bir kâ%ıt getirsin. (RP sıralarından alkı!lar)

Geçen yıl, Dünya Bankası Avrupa Sorumlusuyla yapmı" oldu%u görü"mede ay-
nen "unlar cereyan ediyor...

AHMET SAYIN (Burdur) — Hocam sana yakı"maz, bir de Müslüman geçini-
yorsun!

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Thalwitz görü"mesinde ne diyor? 
Thalwitz kendisine diyor ki: “Bak, bizim bankada size hizmet etmek isteyen bir 
ekip var - tabii, onların bu hizmeti ne maksatla yaptıklarını çok iyi biliriz - ama, ne 
yapalım ki, size daha fazla borç veremiyoruz. Bunun için siz K!T’leri satmalısınız, 
bütçeyi küçültmelisiniz, ücretleri dü"ük tutmalısınız.” Sayın Çiller ne cevap veri-
yor? “Sizinle aynı görü"teyim. Memura, enflasyonun altında para veriyoruz - gizli 
tutanaktan - K!T’leri sataca%ız, çabuk olmuyor; devleti küçültece%iz” Bir de bakı-
yoruz ki, geçen yıl Thalwitz’e verilen sözler, "imdi önümüze Hükümet Programı 
olmu", gelmi"! $u hale bakın! Programın özü de aynen bundan ibarettir ve de üste-
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lik DYP Kongresinde Sayın Çiller, “ezan, Kur’an” diyor, “bayrak” diyor, “Müslüman 
Türkiye” diyor, “milliyetçiyim” diyor...

RAHM" ÖZER (Çanakkale) — Ne var bunda?
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Biz canı gönülden temenni ediyoruz 

ki, Sayın Çiller’in Kongrede söyledikleri esas olsun, Amerikalılara takıyye yapıyor 
olsun; temennimiz budur. (RP sıralarından alkı!lar) Ortada bir takıyye var; ama, 
kime kar"ı, bize mi, Amerikalılara mı? Bunu zaman gösterecek. Bu program tersine 
i"liyor yalnız, haber vereyim.

Muhterem arkada"larım, bu noktaya i"aret ettikten sonra, geliyorum, program 
diye önümüze konulmu" olan belgeye. Hemen belirteyim ki, bu belge bir program 
de%ildir. Çünkü, bir programda, Türkiye’nin hangi meselesi, ne, niçin, ne zaman, 
nasıl, hangi imkânla halledilecek bunun belirtilmesi gerekir. Böyle bir vesikaya 
program denir. $u önümüze getirilmi" olan vesikada ise, ne bir çözüm ne bir za-
man, hiçbir "ey yok ve sadece bir “cek, cak” edebiyatı, bundan önceki gibi...

Böyle bir programla hiçbir "eyin halledilmesi mümkün de%ildir, her "eyden ev-
vel, buna, “program” demenin imkânı da yoktur. O halde görülüyor ki, bu Hükü-
metle eski Hükümet arasında hiçbir "ey de%i"memi"tir, sadece cinsiyet de%i"ikli%i 
olmu"tur! (RP sıralarından alkı!lar)

AHMET SAYIN (Burdur) — Müslümanlara yakı"maz, ayıp...
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Bu Programın ana karakteri "udur: 

“Millet ne istiyor, milletin meselelerini nasıl çözece%iz, millete nasıl hizmet edece-
%iz?”

Programı dikkatle okuyun, bunlar gözetilmiyor. Ya? Tam bir dı" güdüm ve tak-
litçi zihniyetle, dı" güçlere, “biz, tam sizin istedi%iniz gibi bir Hükümetiz. Gaye-
miz, her arzusunu canla ba"la yerine getirmektir” mesajının verilmesi esas alınmı"; 
bundan dolayı da, Programda “cek, cak” var; ama, asıl önem verilen konular, dı" 
güçlerin arzu etti%i konulardır.

Bakınız, bu Program, kendi lisanı itibariyle de “cek-cak; olanaklı, olasılık, ya-
"amsal, evrensel, küresel, global” sözleriyle doldurulmu", Amerikan aksanıyla yazıl-
mı", !ngilizceden tercüme bir Programa benziyor; SHP Türkçesinin Tansula"mı" bir 
ürünüdür! !"te Program budur. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Program, bir ilk 60 sayfa, bir de ikinci 60 sayfa olmak üzere iki kısımdan olu"-
maktadır. !lk 60 sayfada ne var? Heyecan var. Neyin heyecanı var? 3 "eyin:

1. Aman, PTT’yi, telekomünikasyonu ayıralım, bunu götürelim dı" güçlere ve-
relim. Söylendi%ine göre muhtemelen Thatcher’in o%luna verilecekmi".

2. Aman, bir yüksek sosyal ve ekonomik konsey kuralım. Herhalde bunun ba-
"ına Sayın Yalım Erez getirilecek.

3. Yap-i"let-devret, mega projeler: Yap-i"let-devret ne demek, Türkiye’deki 
tatbikatıyla? Ahh ah! Yüre%imiz lime limedir... $u otoyolları yaptınız; bunu bir de 
Karayolları uzmanlarına sorun! Düz ovada virajlarla gidiyor! Niye? Projeyi kendi 
yapıyor, kontrolü kendisi yapıyor... Ne sahipsiz bir ülkeyiz!
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Ayrıca, getirdi%iniz elektrik santrallarının hepsi, yüzde 20 faizle döviz getir-
mektir. Elektrik santralı yapmı", 1.000 kilovat üretiyor, 2.000 kilovat üzerinden 
para alıyor. Ah vaktim müsait olsa da, size "u yap-i"let-devret tiyatrosunun (!) mi-
sallerini bir bir saysam. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) !çinizde bu gerçek-
leri bilen var; kaldı ki, "imdi beni bütün milletimiz dinliyor ve bütün bürokrasi din-
liyor, “Ya"a Hoca, varol, Allah razı olsun, bizim de yüre%imiz yanıyor” diyorlar bana 
"imdi; çünkü gerçek bu. (RP sıralarından alkı!lar)

Bunu getirmek bir kahramanlıkmı"! Niye? Elde bir "ey yok ki! Halkın aldatıl-
ması, bir "ey yapılması lazım; Buyur gel, yolu sen yap, santralı sen yap... Ne olacak? 
Yüzde 20-30 faizle bize borç ver. Parayı da o getiriyor. Hepsi hesaplanmı", yüzde 30 
faizle borç almanın Türkçesi; “yap-i"let-devret” dedi%iniz tatbikattaki acıklı hal bu.

!"te, müflis ne yapıyor "imdi? !stikbalimizi de parselliyor, yapılan bu... Bugün 
elde bir "ey kalmamı" dı"arıya verilecek; önümüzdeki 10 senede, 20 senede... Bu, 
modern Düyunu Umumiyedir. Eskiden tütün ve pamuk verilirdi, üretim verilirdi; 
"imdi ülkenin bütün stratejik meseleleri veriliyor. Böylece, modern Düyunu Umu-
miye, çok daha a%ır "artlar altında ülkenin tahribi demektir.

Bakınız, Sayın Çiller ne diyor: “E%er PTT olmasaydı, Hükümeti kurmazdım.” 
önce, Koalisyon protokolünde PTT denmiyor; çünkü SHP Grubunun koalisyona 
karar alması lazım, o karar alındıktan sonra bakıyorsunuz, Hükümet Programında 
PTT açık bir "ekilde yazılmı"...

Muhterem arkada"larım, getirilen Programın esası budur. Programın di%er 
özelliklerine geldi%imizde, bir bakıma bundan önceki Programın aynıdır; aynı "e-
kilde cek-caklar, aynı cümleler pek çok yerde vardır, bundan önceki Program gibi, 
dı" güdümlüdür, modern müstemlekecilik vardır, gayri samimi yazılmı"tır. “Hile re-
jimini devam ettirecek, tahakkümü devam ettirecek, Müslümanlara baskıya devam 
edecek, bazı holdingleri koruyacak, tahribat yapacak.”

Bu temel meseleler, bu Programda da aynen yer almı"tır. Bununla beraber, iki 
program mukayese edildi%i zaman, arada önemli farklar da görülüyor. Bu farklar 
dikkatle incelendi%i zaman, ne geçen Programda - hangi meseleyi nasıl çözece%ini 
bilmiyordu - ne de "imdi söyledi%i do%rudur. Böylece de%i"tirmi".

Geçen sefer ne dedi bu? Geldi, “Efendim, ben K!T’leri ıslah edece%im.” Nasıl 
edeceksin? “önce özerkle"tirece%im, TÖYÖK’ü kuraca%ım, bunları kârlı hale getire-
ce%im.” $imdi gelmi" ne diyor? “Yok, bunları ıslah edemeyiz, aman aman, aman bir 
an evvel satalım; hele PTT’yi, Hükümeti kurmadan satalım.”

Ne oldu, hani bunları verimli hale getirecektiniz? “Yapamadık, beceremedik” 
Ama, geçen sefer böyle demiyordunuz. “Hemen yapaca%ız, edece%iz” diyordunuz!

$u halinize bakın, aynada kendinizi size gösteriyorum, yaptı%ım i" bu... (RP 
sıralarından alkı!lar)

Ke"ke vaktim müsait olsa da size, geçen hükümet programında ne dediniz, bu 
sefer ne dediniz, bunların hepsini tespit ettim, size anlatsam.

Muhterem arkada"larım, "imdi, söz K!T’lere gelmi"ken, bakın K!T’leri ne hale 
getirdiniz: Bu K!T’ler “tu kaka” oldu gitti. Hâlbuki, bundan önceki hükümetin prog-
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ramında, daha 1989’a kadar K!T’lerin kâr etti%i yazılıydı... Niye? Çünkü, o zaman 
SHP’nin bir gücü vardı, bunları programa yazdırıyordu. $imdi emekli olup iflas 
edince, K!T’lerin hepsi, “tu kaka” oldu gitti! (RP sıralarından alkı!lar)

Geçen hükümet programında deniyordu ki: “K!T’ler, yakın vakte kadar kâr edi-
yor, bunları ıslah etmek lazım.”

!"te, K!T’lerin kâr tablosu elimde; iki senedir zarara sokulmu". Neden? Bunlara 
özel bankalardan yüksek faizle kredi aldırıyor, o yüksek faizle zararla sokuluyor. 
Niçin? Satılacak; almak isteyen "ahinler, ku"lar bekliyor; hepsi zaten parsellenmi".

Sümerbank’ın haline bakın... Biz hükümetteyken Sümerbank’a kâr ettirdik. 
Sümerbank, yaptı%ı 40’a yakın yatırımı, kârıyla yaptı. !spir Ayakkabı Fabrikası-
nı, Van Ayakkabı Fabrikasını, Oltu Ayakkabı Fabrikasını, I%dır !plik Fabrikalarını 
Sümerbank’ın kârlarıyla kurduk. Hâlbuki, bu Sümerbank "imdi 6,3 trilyon lira faiz 
ödüyor... Nereye ödüyor bu faizi? özel bankalara ödüyor bu faizi; 6,5 trilyon lira da 
zarar ediyor. Bu nasıl i" Allah, a"kına?

Biz özelle"tirmeye kar"ı de%iliz, ama mühim olan, bunların verimli çalı"ması-
dır; tahrip edilip, faize mahsuben yok edilmesi de%ildir. Bu, büyük bir, tahribattır 
ve e%er bu Hükümet Programında yazılanlar tatbik edilirse, bu ihanet olur ve de bu 
Meclisin aritmeti%i yarın de%i"ir. Bunları hatırlatmak vazifemiz. Kimin malını kime 
satıyorsunuz! Thatcher’in o%lundan bize, ne! Bizim köylümüzün ayakkabısı yok! 
(RP sıralarından alkı!lar)

Peki, ne olacak? Kim verimli çalı"tırıyorsa kiraya ver. Haaa, bunlar verimli bir 
"ekilde çalı"ıyor, kâr ediyor; buna ra%men daha faydalı bir yatırım yapacaksan, tabii 
satarsın; yeni, teknoloji getireceksen, ba"ka bir i"te öncülük veya te"vik yapacak-
san, tabii satarsın.

Bunlar ne yapıyor "imdi; misal olarak söyleyeyim: Bilmem hangi montaj fab-
rikası - ismini söylemeyece%im - bilmem hangi holdinge 70 milyar liraya veriliyor: 
geçen sene 60 milyar lira verene verilmiyor. Hâlbuki bu montaj fabrikasının arazisi 
700 milyar lira... Mesela, Konya’da TÜMOSAN’ın Umum Müdürü, “Bana 40 milyar 
verin, ben size kâr ettireyim” diyor; buna verilmiyor. Niçin? Bekleyen bir "ahin var, 
ona verilecek.

Hükümet Programını dikkatle inceleyin. Bunu satacakmı" da, K!T’lerden al-
dı%ı parayla sanayii te"vik edecekmi"... Bak, bak, bak, "u oyuna bak sen "imdi! (x) 
holdingine 100 milyar lira te"vik verecek... 40 milyarla, i"çisi çıkarılmı", borçları 
alınmı" bir TÜMOSAN satılacak - misal olarak söylüyorum, arazisi trilyon yapar 
- bunlar bu araziyi parselleyip bina yapacaklar. Onun için, en azından, etmeyin ey-
lemeyin, bunları kime satacaksınız, bu satın alacak olan on senede ne yapacaksa, 
projesini getirsin. Bunu fabrika olarak mı muhafaza edecek, geli"tirecek mi, yoksa 
yok edip arsa halinde mi satacak? Yazık günah de%il mi, bu tesisler ne emeklerle 
kuruldu! (RP sıralarından alkı!lar) 

Hükümet Programının di%er bir özelli%i de "udur: Gayet dikkatli bir "ekilde ya-
zılmı"; bir yandan da Demirel’e a%ır suçlamalar yapılıyor. Yeni Programdan cümle-
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ler okuyorum: “Yapısal de%i"imin gerçekle"tirilmesi bir zorunluluktur. Ekonomide 
reçetenin do%rusu neyse, o, cesaretle uygulanmalıdır.”

Bak, bak, bak, “Demirel politik dü"ündü, benim yaptıklarımı yaptırmadı, onun 
için ekonomi berbat oldu” diyor bunun Türkçesi bu.

Öbür taraftan, “Açık ve saydam yönetim anlayı"ı içinde 1993 yılı bütçe açı-
%ı revize edilecek, 100 trilyon düzeyinde gerçekle"mesi beklenen bütçe açı%ı için 
Meclisten ek ödenek istenecek.” deniyor. Ne diyor "imdi? “Siz Demirel’in 52 trilyon 
dedi%ine bakmayın, "effaf konu"alım; devletin 100 trilyon, K!T’lerin de 70 trilyon 
açı%ı var. !"te, Demirel, memleketi bu hale getirdi.”

!"e ba"larken ne diyor? “Duvara dayandık; ya kurtuluruz ya batarız.”
Demirel’e bundan a%ır tenkit mi olur? “Sen, getirdin ülkeyi duvara dayadın” di-

yor; Demirel bunları anlamayacak insan mı? (RP sıralarından alkı!lar) Bir de kalkıp 
bunu pansuman yapmaya kalkıyorsun! Bo"una u%ra"ıyorsun.

“Do%ru ve gerekli olanın zamanında yapılmamı" bulunmasının, yanlı" ve yeter-
siz tutumlar üzerinde bundan böyle de direnilmesi için geçerli bir neden olu"tura-
mayaca%ı açıktır.” (Sayfa 27) $una bakın! Ne bunlar? Ba"tan sona kadar, “Demirel 
bu i"i beceremezdi, beceremedi; ben becerece%im” iddiasından ibarettir. Aynı kul-
varda ko"uyor, yani bütün zihniyetler aynı; ama, “ben ondan daha iyi ko"arım, dı" 
güçlerin daha çok ho"una giderim” diyor; iddia bu.

Di%er taraftan, program, inandırıcı de%ildir; gayri samimi bir programdır. Ba-
kınız, programdan birkaç cümle okuyayım: “Satı Kadın’dan Ba"bakanlı%a uzanan 
çizgi...” Allah!

“Atatürk ilkelerine ba%lı inanç özgürlü%ü...”
Muhterem arkada"larım, "imdi size soruyorum; inanç özgürlü%ünden bahse-

derken, “Atatürk ilkelerine ba%lı” demenin manası ne Allah a"kına? (SHP sıraların-
dan gürültüler) Dünyanın her yerinde inanç özgürlü%ü, inanç özgürlü%üdür. (RP 
sıralarından “Bravo sesleri”, alkı!lar) Amerika’da da Atatürk ilkeleri mi var? Bu nasıl 
zihniyet? Bunun altında - size tahlil etmeye vaktim yok - neler yatıyor? Bunun ma-
nası, inanç özgürlü%ü hem var gösterilecek hem de yok olacak; bu maksatla söylü-
yor. Niçin? Çünkü, Atatürk ilkelerini kendi maksadına göre yanlı" yorumluyor da, 
onun için.

"BRAH"M GÜRSÖY ("stanbul) — Senin aklın ermez.
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — “!KÖ’nün güçlendirilmesine önem 

verece%iz.” Yalan; sadece PTT’nin telekomünikasyonuna önem verilecek.
“Irak’ın toprak bütünlü%üne önem veriyoruz...” Nedir bu yaptıklarınız? Bu ne 

gayri samimi program yahu, çocuk mu aldatıyorsunuz?
“Dı" politikada, diplomasi örgütüyle özel sektör arasında kurumsal ili"kiler ku-

rulacak.”
Nedir bunun manası; yabancı yatırımcılar, yani holdingler için çalı"aca%ız; ar-

tık elçiler de onlar için çalı"acak.
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“Yabancı yatırımcılar için ekonomik altyapı avantajımız, en etkin "ekilde de-
%erlendirilecektir... “

Niye yabancı yatırımcılar için de%erlendiriliyor da, bizim yatırımcılarımız için 
de%erlendirilmiyor? (RP sıralarından alkı!lar)

“Vergi gelirleri artırılacak, harcamalar azaltılacak.”

Nasıl olacak bu? Fakir fukarayı gene ezecek. Ezilecek hali kalmamı" ki!

Ülkenin kaynak ve imkânları üzerinde i"sizlerin de hakkı varmı". Sözde i"sizle-
ri tavlayacak... Hakkı var da ne oldu, iki seneden beri ne yaptın i"size? 5 milyondan 
9 milyona çıkardın! Bunlar çocukça söz...

“Dul ve yetimlere yeterli hayat seviyesi sa%lanacak...”

Öldürdünüz, bitirdiniz; bu cümleyi iki sene sonra ne yüzle yazıyorsunuz?

“Yaygın ve dü"ük oranlı vergi, temel stratejimizdir...”

Ne demek “yaygın”; yani, ezmediklerini ezecekler! (RP sıralarından alkı!lar) 
“özelle"tirmeden sa%lanacak gelirle, sanayile"me te"vik edilecek”... Bak, önce bura-
ya verin... Ne demek bu? Holdinglere aktarılacak...

Köy idaresinin kaynakları artırılacakmı"... Köyde ne bıraktınız Allah a"kına? 
Ne hayvancılık kaldı, ne tarım... Bu kayna%ı neyle artıracaksınız? Maden bulacak-
sınız!

“Köy tüzelki"ilikleri ba"ta olmak üzere, özel ve tüzel ki"iler orman sahibi ola-
cak...”

Köylü mü orman sahibi olacak? Hayır; "imdi oldu%u gibi, birtakım holdingler 
orman sahibi olacak, onlar ormanlıkta arazi edinecek... Tatbikatı görece%iz!

“1993’te 240 trilyonluk proje paketi ba"latılacak...” Okuyan da bir "ey zanne-
der. Neymi" bu? “yap-i"let-devret” ile bir sürü verimli sahalar parsellenecekmi"...

Okuyarak vaktinizi almayaca%ım; i"te, program, böyle bir program; birçok çe-
li"kilerle doludur.

Bakınız, bundan önceki programda, “!"sizlik, ilk ve âcil meselemizdir, devletin 
görevidir” deniyor; "imdi gelmi", “tam istihdama ula"mak, orta vadeli bir hedeftir 
ve devlet, i"sizli%in kaldırılmasına alet olmak mecburiyetinde de%ildir” manasında 
sözler söyleniyor.

Program, pek çok yönden sayısız çeli"kilerle doludur; ayrıca bunları bir izah 
edip, "u anda vaktinizi almak istemiyorum.

Muhtevasına geldi%imiz zaman: Muhtevada, bu hakikaten bir tasfiye heyeti-
dir.. Bakınız, önce, her "ey iflas etmi". Dı" güçler para istiyor. Türkiye’de elde ne 
kaldı? Kamuya ait araziler, ba"ka bir "ey yok. “Bunu verece%iz” diyor. Sonra, “çe"itli 
kamu ta"ınırları satılacakmı"... $u iflasa bakın... Kamu ta"ınırları ne? Bazı kamu-
daki masa, sandalye... !" buraya kaldı”, Programda yazılan bu... (RP sıralarından al-
kı!lar)
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“Gümrük denetimine tabi e"yanın ekonomik de%erini kaybetmeden gerçek sa-
tı"ı yapılacak...” Gümrükte onun bunun malı var ya - elinde bir "ey yok - gitmi" 
onunla borç ödeyece%im diye dü"ünüyor. Ne zeki, her "eyi ne kadar iyi dü"ünüyor, 
ne kadar ihata kabiliyeti; gümrükteki malları bile unutmamı", görüyor musunuz 
efendim?

“K!T’lere ba%lı ortaklıklar satılacak...” Ba"ka bir "ey yok, devletin elinde bu kal-
mı".

“Devlet i"tirakleri satılacak. Genel bütçeye dahil kurulu"lar süratle özelle"tiri-
lecek. Ba"ta tarım kooperatifleri satılacak. PTT ikiye bölünüp, tasarruf imkânları 
gözden geçirilecek...” Sonra? Fakir fukaranın yastı%ının altındaki altın... Ona da 
göz dikmi"ler. Altın sertifikası çıkarılacak, ona ka%ıt verecek altını alacak dı" borca 
verecek; hesap bu. Sonra, “altınımı ver” dedi%i zaman, nerede bulacaksın iki aylık 
hükümeti... (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) !"te hesap... !"te hesap...

Ondan sonra, “yap, i"let, devret...” Antep-Habur otoyolu... Bunu kimin alaca%ı 
bellidir "imdiden. !skenderun-Cilvegözü otoyolu... Ankara-Pozantı otoyolu... Ülke 
parselleniyor. Kamu kurulu"larının dinlenme tesislerini de unutmamı"lar. $u hale 
bakın Allah A"kına...

Bu neye benziyor? Bir evin kumarbaz bir çocu%u var; kumara gidiyor, önce ba-
basından aldı%ı paraları bitiriyor. Ondan sonra gidiyor evin halısını da kumarda 
kaybediyor, i"te bu, “K!T’ler” falan dedi%imiz, evin kıymetli e"yaları. Sonra tapuyu 
da verecek. Yani gidiyor, orada, arazileri de vesaireleri de satmaya kalkıyor; evin 
tapusunu da kumarda kaybediyor. Uslanmaz bir kumarbaz çocuk zihniyeti... Kar"ı-
mızdaki zihniyet bu. (RP sıralarından alkı!lar) Vermi", vermi", bitirmi", "imdi elde 
ne kalmı", bunun envanterini yapmı", bunları da verece%im... !"te, önümüze prog-
ram diye getirilen, bu iflasname. Yani iflas masası, artık terekeye elde ne kaldıysa, 
da%ıtıyor. Bu tereke de kim? Dı" güçler.

Program, ba"tan sona kadar dı" güdümcü bir programdır. Çünkü, illâ AT’a ısrar 
edecekmi"... “AT’a ısrar edece%iz...” Almıyorlar çok "ükür ki. “Yok, illâ, zorla girece-
%iz...”

$u programdaki cümlelere bakın: “Uygarlı%ın be"i%i olan kıta Avrupa...” Nere-
den Avrupa, uygarlı%ın be"i%i oluyor? $u Avrupa’nın Ortaça%ı da vah"et, bugünü 
de vah"et. Bu ne zihniyet yahu? Bu ne zihniyet? (RP ve ANAP sıralarından alkı!lar)

“Batı camiasıyla bütünle"en bir ülkeymi"im...” En büyük iftiharımız bu. “Av-
rupa, Avrasya’nın ihtiyaçlarını ABD olmadan kar"ılayamaz...” Yani, “Avrupa” falan 
diyoruz; ama, “asıl a%abeyimiz Amerika’dır” diyor.

“ABD ile geli"tirilmi" ortaklı%ın geni"letilmesine ve büyütülmesine özel önem 
verece%iz...” Özel... Her "eyden önce...

“Kuzey kom"ularımıza büyük önem verecekmi"iz, Müslüman ülkelere gelince 
dikkatli olacakmı"ız.”

!"te, "u üç tane cümle: Amerika’ya “özel”, Sovyetlere “büyük önem” ve Müslü-
man ülkelere gelince, “dikkatli olca%ız”
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Programdan cümle: “Irak, Birle"mi" Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uy-
malı, dünya ile barı"malıdır.” Niçin? A%abeyi böyle istiyor.

“Karadeniz’deki entegrasyon, yabancı sermaye çekicili%ini artıracak...” Aklı 
fikri - Amerika’dan, Batı’dan korkuyor haa - Rusya ile falan birle"ecek; ama, “yok, 
yok, biz size parsel hazırlamak için bunu yapıyoruz, asıl niyetimiz budur” diyerek 
yana"ıyor; korkudan.

“AT’a uyum için gümrük birli%i olacakmı".” Hem de 1.1.1995’te. Bu nasıl i" Al-
lah a"kına yahu? Türkiye çiftlik mi? Nasıl oluyor da tek taraflı olarak gümrükler 
indiriliyor? Bizim sanayiimiz ne olacak? (RP sıralarından alkı!lar)

Bugün, devletin elindeki K!T’leri hurdalı%a çevirdiniz, bu yetmiyor; "imdi özel 
sektördeki sanayimizi de bir ikinci kanser uruna çevireceksiniz. Niye? Hiçbir ko-
rumanız yok. “1,5 ay sonra bütün gümrükleri kaldıraca%ım” diyorsunuz... Türki-
ye’deki hangi sanayi Batı’ya dayanır? Neyini düzelttin ki, kaldırıyorsun? Sendeki 
faiz yüzde 100, sendeki hammadde fiyatları bu, sendeki teknoloji bu... Bu gerçekler 
kar"ısında bu nasıl i" Allah a"kına? Kim sizi iteliyor? Bu nasıl i"? Kimin emriyle 
hareket ediyorsunuz? !ki yıldan beri sanayii korumak için ne yaptınız? Peri"an etti-
niz. Bakın, sanayicilerin hepsi ate" püskürüyor, haklı olarak. “$imdi, illâ sizi tahrip 
edece%iz...”

Ondan sonra da, bilmem, aile planlaması benimsenecek... Niye? Onlar istiyor. 
“Aile planlaması benimsenecek...” Ne bu aile planlaması? Nüfus azaltılacak. Gör-
müyor musunuz be mübarekler, Avrupalılar "imdi “aman çocuk olsun, nüfusumuz 
artsın” diye çırpınıp duruyor, maa"lara yüzde 50 zam veriyor, uçaklarda tenzilat 
yapıyor, yapıyor; çünkü, bugün genç nüfusları yok. 1 çalı"an 2 ya"lı insana bakıyor. 
Yapılan hesaplar, kırk sene sonra 1 çalı"anın 8 ya"lı insana bakaca%ını gösteriyor. 
Yani, onlar, genç nüfus olmadı%ı için iflas ediyorlar, çöküyorlar, Türkiye’den bu-
nun için korkuyorlar. Major’un programı bu; nüfus planlaması. “Hem de bunun için 
kredi bulaca%ız” deniyor... Tabii bulursun, ba"ta Rockefeller Vakfı olmak üzere dı" 
güçler cayır cayır kredi verir. Yeter ki sen Türkiye nüfusunu azalt.

“Paris $artı” deniyor... Nedir bu Paris $artı? Siyonizmin aleyhinde bulunmak 
yasaktır. Ba"ka? Avrupa kültürünün temeli Hıristiyanlıktır, bunu koruyaca%ım. 
!"te Paris $artı bu. Hepsi toplanmı"lar, “Bunları sa%layaca%ız” diyorlar. AG!K’in 
(Avrupa Güvenlik ve !"birli%i Konseyi) manası da budur; yani Hıristiyan kültürünü 
korumak. Buz burada ne arıyoruz? Dolgu maddesi; kontrol için. Ne "uursuz bir gi-
di" ya Rabbim...

Bakın, i"te bu zihniyetler sonucu Bosna ne oldu, Azerbaycan ne oldu, Kıbrıs 
ne oldu, Kuzey Irak ne oldu? $u hale bakın. Bütün bunlarla, milli menfaatlerimizin 
hepsi peri"an olmu"tur.

$imdi, bu programda ne deniyor: “Bosna-Hersek’te sürekli dikkat edece%iz...” 
Bunu yapacakmı", yapaca%ı ba"ka "ey yok!

Yine, “Azerbaycan’da AG!K’in çabalarını destekleyece%iz...” deniyor.
AG!K dedi%i kim? Majör, Fransa... Onlar ne yapıyor? Azerbaycan’ı ortadan kal-

dırmak istiyor.
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“... Azerbaycan’ın iç sorunu; üzüntülüyüz…” deniyor; bu iç sorunu a"ması, iç-
ten dile%imizmi"! $u hale bakın, "u zayıf cümlelere bakın!

“Kıbrıs Türk halkının haklarının, güvenlik ve esenli%inin, iki toplumun iki ayrı 
kesimde ya"ayacakları, siyasal e"itli%e dayalı bir ortaklık kurulması suretiyle gü-
vence altına alınabilece%ine olan inancımızı koruyoruz...” deniyor. Haydaa... $imdi, 
bu ne demek? Her türlü toprak tavizine hazırız demek. Rum bunu anlamıyor mu? 
Yunan bunu anlamıyor mu? Amerika bunu anlamıyor mu? Hâlâ ortaklıktan bahse-
diyor... Ne ortaklı%ı? Bundan sonra ortaklıktan nasıl bahsedilir?

Bakın, "u millet "imdi beni dinliyor: Nerede "ahsiyetli dı" politika? Bu Meclis 
öyle bir hükümet kurmalı ki, önce Birle"mi" Milletlere ihtar vermeli, “Bu çifte stan-
dardı bırak, !slam dü"manlı%ı politikasını terket. Butros Gali derhal istifa etsin. 
Yoksa 56 Müslüman ülke sizi boykot edece%iz...” demelidir. (RP sıralarından alkı!-
lar) Sonra “56 Müslüman ülkenin temsilcisi olarak, Türkiye daimi konseye delege 
olmalıdır. Yapıyor musunuz?” demelidir. E%er onlar “yapmıyoruz” derlerse, biz de 
“öyle mi... öyleyse biz 80 tane, 1,5 milyar nüfusa sahip Müslüman topluluk, kendi 
birle"mi" milletlerimizi kendimiz kuraca%ız. Siz bizim pe"imizden ko"un.” demeli-
yiz. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Bakın, "imdi, millet Bosna’da ne ses bekliyor... Yine, “Bir defa, önce Bosna ele 
alınmalı, derhal ate" kesilmeli ve derhal Bosna-Hersek Devletinin ilk statüsüne 
dönülmelidir. Aksi takdirde, Almanya’nın, Katolik âleminin, Katolik Slovenya ve 
Hırvatistan’ın yaptıklarını Türkiye ve !slâm âlemi olarak, biz de Bosna için yapa-
ca%ız. Bosna-Hersek’e fiilen - askeri malzeme dahil - her türlü yardımı yapaca%ız. 
Daha da devam ederseniz Arnavutluk Havaalanına 4 Müslüman ülke 25’er tane 
uçak gönderece%iz...” demeliyiz. !"te bu kadar! $u "ahsiyeti takındı%ımız anda, gö-
receksiniz, dünya nasıl de%i"ecek. $u tarihi fırsat önümüze gelmi". $u, “program” 
diye önümüze getirilen belgeye bakın Allah a"kına... Bu tek di"i kalmı" canavara 
sadece yardımcılık yapaca%ız; ne isterse onu yapaca%ız. Böyle program mı olur?

Azerbaycan için hiçbir talep yerine getirilmedi. Ermenilere yardım edildi. Kim-
se Azerbaycan’a karı"mayacak, Azerbaycan halkı tam serbest iradesiyle kendi yö-
netimini kendisi tayin edecek ve de Azerbaycan’ın savunması için, askeri yardım 
dahil, her türlü yardımı yapaca%ız.

Kıbrıs’ta federal devlet müzakerelerine derhal son verilmelidir. KKTC’nin, ba"-
ta Müslüman ülkeler olmak üzere bütün dünya ülkelerince tanınması, maddeten ve 
manen kalkınmasının sa%lanması gerekir. Tek meselemiz budur.

Batı Trakya’da, Yunanistan, tayinle bize müftü getiriyorlar; ama burada kendi 
patriklerini kendileri seçtiriyorlar ve ne yazık ki, bizim bakanlarımız da, gidip, o 
seçilmi" patri%in merasiminde selam duruyorlar...

BA$KAN — Sayın Erbakan, 5 dakikanız kalmı"tır.

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Sa% olun, çok te"ekkür ederim Sayın 
Ba"kan.
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Batı Trakya’da camilerimiz, arazilerimiz gasp ediliyor; Lozan’ın hükümleri tat-
bik edilmiyor. Adaların silahsızlandırılması lazım; Ege’deki haklarımızın tanınması 
lazım, teminat altına alınması lazım.

Irak’tan ambargonun derhal kaldırılması lazım.
!srail, zulümlere derhal son vermeli, Birle"mi" Milletler kararlarına uymalı, ilk 

adım olarak da i"gal etti%i topraklardan derhal çekilmeli.
NATO, Müslüman ülkeler aleyhine dönüyor, buna mani olmak lazım. E%er ısrar 

ederlerse, ayrılıp, !slam NATO’sunu kurmak lazım.
Çekiç Güç’ün derhal geri gönderilmesi lazım,
Avrupa’daki i"çilerimizin dola"ım hakkı ve bütün di%er haklarının sa%lanması 

ve güvence altına alınması, temin edilmesi lazım.
Müslüman ülkelerle, !slam Birli%i’nin kurulması için bir gün kaybedilmeden 

gerekli adımların atılması lazım.
Bu sebepten dolayıdır ki, i"te, dı" politika olarak takip edilmesi icap eden yol 

budur.
Bir defa, programın içerisinde, modern müstemlekecili%e ait, sömürüye ait her 

türlü "artlar kabul edilmi" - ki, teferruatına girmiyorum - Müslümanlara baskıya 
devam edece%iz edasına yer verilmi".

Ba"örtüsü zulmü hâlâ devam ediyor. Müslümanlı%ın gerçe%inin konu"ulma-
sı yasak, Müslümanlara örgütlenme hürriyeti yok, Müslümanlara tedris hürriyeti 
yok, Müslümanlara inancını ya"ama hürriyeti yok; nikahını müftüye kıydıramaz.

!mam-Hatip Okulları ve Kur’an kursları ihtiyacının kar"ılanması engelleniyor. 
!mam-Hatip lisesi mezunlarının, çok kabiliyetli olup, giri" sınavını kazansalar da, 
Harp Okuluna girmeleri yasaklanıyor.

Gene, Anayasa de%i"ikli%i teklifi içinde yer alan 24’üncü maddedeki “Müslü-
manlara baskı” paragrafının kaldırılaca%ına dair tek bir i"aret verilmemi". Sadece 
göz boyamak "eklinde, “hile rejimine devam edece%iz, tahakkümü devam ettirece-
%iz” denmi". Ba"tan sona kadar çe"it çe"it tahribat programda yer almaktadır. 

Bunların ba"ında da, ilkö%retimin 8 yıla çıkarılması yer almaktadır. Yanlı" an-
la"ılmasın, biz buna kar"ı de%iliz, mecburi ö%retimi 11 yıl yapalım, 15 yıl yapalım; 
ama meslek okullarında okuyan evlatlarımız 12 ya"ından itibaren mesle%e hazır-
lanmalı; bu, el sanatıdır, bir sanatkâr böyle hazırlanmalıdır. Bunun gibi, !mam-
Hatip Okulundaki çocuk da tabii 12 ya"ından itibaren hazırlanmalıdır. Onun için, 
neden 5 yıllık ilkokulu bitirdikten sonra çocuk !mam-Hatip Okuluna veya Kur’an 
kursuna gitmesin. Bu nasıl demokrasi? Millet istiyor, siz önlemeye kalkıyorsunuz! 
Hangi hakla? (RP sıralarından alkı!lar)

O zaman, buradaki “demokrasi” sözünüzden ne anla"ılacak?
"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Sivas olayları, Sivas!
NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Dü"ününüz, 6 ya"ındaki çocukla 15 

ya"ındaki çocuk... 
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"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Sivas’daki olaylar!

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Bunlar aynı okulda oturacaklar... 
Ö%retmen karga"ası... Zaten paranız yetmiyor çok "ükür. Ondan dolayı, bu sakim 
yoldan vazgeçiniz.

Bundan ba"ka, “bütün illerimizde gençlik merkezleri kurulacak” deniyor. Te-
menni ederim ki, bu gençlik merkezleri, milli ve manevi de%erlere ba%lı gençlik ye-
ti"tirmek için kurulur; gençleri, evrensel, küresel Batı ile bütünle"tirmek amacına 
yönelik de%ildir. Bunun için kurulacak merkezden hayır gelmez.

Televizyonlar ahlak tahribatı yapmamalıdır. Ne yazık ki, getirilen teklifte, yük-
sek kurulun sadece frekans tahsisi yapaca%ı ifade edilmektedir.

Muhterem milletvekilleri, aziz milletimizin kıymetli evlatları; bugün milleti-
miz öyle bir hükümet istiyor ki, terörü önlesin, “terörle ya"ayacaksınız” demesin. 
Bunların nasıl önlenece%i konusunda bugüne kadar çok konu"tuk.

Terörü önlemek için, asıl inanç ba%ımızı ön plana çıkartmak mecburiyetinde-
yiz; devlet-millet kayna"masını, bayram nutkunda de%il, kalplerde duyulacak "e-
kilde geli"tirmeliyiz. Bölgeye, yetenekli, "efkatli, özel e%itim görmü" kamu perso-
neli, idareci göndermeliyiz. Terörle mücadele için ise, özel vasıflı, üstün komando 
e%itimi görmü", özel da% polisi birlikleri kurmalıyız ve bunları her türlü modern 
teçhizatla donatmalıyız. Kuvvetli bir istihbarat kurulmalı ve yöredeki i"sizlik orta-
dan kaldırılmalıdır. Bunun için, Kuzey Irak’taki otorite bo"lu%u ve Irak’a uygulanan 
ambargo derhal ortadan kaldırılmalıdır.

Böylece, bütün insanlarımıza, karde"lik, "erefli karde"lik, isteyerek, beraber 
ya"ama "artları hazırlanmalıdır.

Di%er yandan, milletimiz, i"sizli%in ortadan kaldırılmasını istiyor. !"sizli%in 
bugün en büyük sebebi, yeni yatırım yapılmaması, i" sahasının açılmamasıdır. Bun-
lar yapılmıyor; neden? Çünkü, bu faizci ortamda yatırım yapmak mümkün de%il-
dir de, onun için. Mutlaka bu faizden vazgeçilmeli, mutlaka bu haksız vergilerden 
vazgeçilmeli. Cenabı Hak, bu ülkeye her türlü tabii zenginli%i vermi"; bir proje se-
ferberli%i yapılarak, bütün bu projeler harekete geçirilmelidir ve böylece üretim ar-
tırılmalıdır. Yoksa, bu Hükümet Programındaki gibi, basit borsa oyunlarıyla, masa 
ba"ında, Cenabı Hakkın bize verdi%i nimetleri servete çevirmeden, kayna%ında 
zenginlik olmadan, bu oyunlarla hiçbir "ey olmaz.

Bir Udidem gelmi"ti; unutuldu, bu Programda adı da geçmiyor. Ne oldu Udi-
dem? Karikatür oldu! (RP sıralarından alkı!lar) Bir yeni karikatür de bu... 

BA$KAN — Sayın Erbakan, rica etsem...

NECMETT"N ERBAKAN (Devamla) — Siz kim, bunları temin etmek kim? 
Milletimiz, hakikaten, refah istiyor, hürriyet istiyor, itibar istiyor; temiz bir yöne-
tim istiyor; adalet istiyor, huzur istiyor, karde"lik istiyor. Bütün bu denemeleriniz 
gösteriyor ki, bunları ancak yeni bir modelle gerçekle"tirmek mümkündür. Onun 
için, sözlerimi ba%lıyorum...
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Muhterem milletvekilleri, aziz milletimizin kıymetli evlatları; iki yıllık bir 
denemeden sonra, hâlâ, aynı "eyi bir kere daha denemenin hiçbir faydası yoktur. 
Türkiye’nin söyledi%imiz meselelerinin çözülmesi, milletimizin isteklerinin yerine 
gelmesi be" kelimenin içindedir: 1) Milli görü", 2) Âdil düzen, 3) Manen ve mad-
deten kalkınmı", yeniden büyük Türkiye, 4) !slam birli%i, 5) Yeni bir dünya. !"te bu 
gerçeklerden dolayıdır ki, Refah Partisi en büyük parti olmu"tur.

$imdi, biz diyoruz ki, gelin, bu sene ekimde büyük seçimi yapalım; bundan 
kaçarsanız mahalli seçimlerle büyük seçimi birlikte yapalım, ondan da kaçarsanız, 
zaten gelecek sene, Ekim 1994’te seçimden kaçamayacaksınız. (RP sıralarından al-
kı!lar) Türkiye’nin kurtulu"u budur.

O vakte kadar ne yapaca%ız? Biz, pek çok hükümetlere girdik; onun için, hiçbir 
hükümete girme heveslisi de%iliz. Sözlerim yanlı" anla"ılmasın diye ba"tan tasrih 
ediyorum. Kesinlikle bu "artlarda girmeyiz; ancak, diyorum ki, "u size ba"langıç-
ta tarif etmi" oldu%um dünya olayları ve Türkiye’nin bu alevler içindeki halinde, 
geliniz, bu ısrardan vazgeçin. Siz bunu yürütemezsiniz, kan ve gözya"ından ba"ka 
"ey getiremezsiniz; yeniden ba"layınız ve bütün partilerle isti"are ederek, memle-
ket meseleleri nasıl çözülecek, görü"ülsün; nasıl bir program uygulanacak, görü-
"ülsün... Yine bunu siz yapın; ama, bu gösterilen yolları uygulamak için biz de size 
yardımcı olalım Yeniden ba"layın. Uzla"ma, birlik ve beraberlik...

Tekrar ediyorum ciddi bir noktadayız. Bu sebepten dolayıdır ki, bütün insan-
lı%ın mesuliyetini ta"ıyarak, kan ve gözya"ından kaçmak için bu teklifi getirdim.

Bu sebepten dolayı, biz, Refah Partisi olarak görevimizi yapmı" bulunuyoruz. 
Cenabı Hak’tan, milletimize, !slam âlemine ve bütün insanlı%a kurtulu" diler, sa-
yın Meclis üyelerini, aziz milletimizin bütün evlatlarını muhabbetle kucaklarım. 
Allah’a emanet olunuz. (RP sıralarından ayakta alkı!lar, ANAP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Erbakan.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Aydın Güven Gürkan. Buyu-

run Sayın Gürkan.
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN ("çel) — Sayın Ba"kan, de-

%erli milletvekilleri, televizyonları ba"ında bizleri izleyen sevgili yurtta"larımız; he-
pinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; fevkalade kederliyim. Zannediyorum, bu-
gün sabah yataklarından kalkan sade Türk yurtta"larının çok büyük bir ço%unlu%u, 
neredeyse tümü, derin bir keder içinde. Dün Sivas’ta geçen olaylar sonucunda 35 
yurtta"ımızı kaybetmi" olmamızın derin acısı halen yüreklerimizde.

Acı, bununla da bitmiyor. Biraz önce bir teleks aldım. Bu telekste deniliyor ki: 
“Dün gece saat 21.30 sıralarında bir grup terörist, Dargeçit yakınlarındaki Çelik 
Jandarma Karakoluna saldırarak 16 er ve erba"ımızı da "ehit ettiler.” Böylece, bu 
sabah kalktı%ımızda, 51 insanımızı kaybetmenin kederini yüre%imizde duyduk.

Bu keder, yalnızca bugüne özgü bir keder de de%il; dün de kederliydik, önceki 
gün de kederliydik, ondan önceki gün de kederliydik. Son üç günde, bugün öldürü-
lenler hariç, Türkiye’de 120 insanımız ölmü"tür; bunun 40 tanesi de "ehit olmu"-
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tur, görevlidir. Bu keder, yalnızca son birkaç günün kederi de de%ildir; haftalardır, 
aylardır, yıllardır süregelen ve bir türlü a"amadı%ımız, a"mayı beceremedi%imiz bü-
yük bir kederdir.

Ülkesinde barı" içinde, huzur içinde ya"amak isteyen tüm insanların gözleri 
buradadır. Ya bizler bu sorunları çözece%iz, çözmeyi ba"arabilece%iz ya da bu so-
runlar içinde ülkenin bo%ulmasının a%ır sorumlulu%unu ve vebalini ta"ıyaca%ız. 
Bizden ba"ka hiç kimse, demokratik bir rejim içinde, bu sorunu çözemez. Bu soru-
nu çözmenin onuru da, sorumlulu%u da, buradaki sade bizlere, sade insanlara ait 
olacaktır.

Dünkü olaylar konusunda birkaç söz söylemek istiyorum: Tabii, daha henüz 
sa%lıklı bilgiler gelmi" de%ildir; do%ru bir de%erlendirme yapmak için zaman henüz 
çok erkendir. Erken te"hisler koymak, erken yargılamalarda bulunmak, olayları ol-
du%undan daha fazla büyütebilir de... Ama dün geceden beri iki "ey duyuyorum ki, 
bunu haksızlık sayıyorum, bu tavrı do%ru bulmuyorum. Denilebiliyor ki: “Gazeteci 
yazar Aziz Nesin halkı tahrik etmi"tir, galeyana getirmi"tir ve olaylar bundan ötürü 
olmu"tur...” (RP sıralarından “Do"ru aslında” sesleri)

Öylesine bir biçimde ifade ediliyor ki, sanki Aziz Nesin bütün bu olayların so-
rumlusu...

"SMA"L CO$AR (Çankırı) — Odur, ba"kası de%ildir.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) —... ve bu ölen 35 insan bütün bunla-

rın sorumlusu. Ne yapmı"tır Nesin? Dü"üncelerini, be%enirsiniz, be%enmezsiniz; 
dü"üncelerini dinlersiniz, dinlemezsiniz...

$AD" PEHL"VANO%LU (Ordu) — “Bu millet hayvandır” demi"; sen bu mil-
letten de%il misin?

BA$KAN — Arkada"lar, dinleyelim... Sayın Pehlivano%lu, dinleyelim.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Katılırsınız, katılmazsınız...
"LHAN KAYA ("zmir) — Savunmayın o adamı.
MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) — Bir dakika dinleyin yahu; ne söyleyecek 

bir dinleyin. 
$AD" PEHL"VANO%LU (Mardin) — Sen bu milletten de%il misin? 
BA$KAN — Arkada"lar, dinleyin... Sayın Pehlivano%lu, dinleyin.
CO$KUN GÖKALP (Kır!ehir) — Allah korkunuz yok mu sizlerin! “Adamları 

yakın” mı dedi?
BA$KAN — Dinleyelim arkada"lar... De%erli arkada"lar... Sayın Gökalp, otu-

run lütfen yerinize.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ama nihayet, yapılan tahrik ve gale-

yandan bahsedebilmek için, birilerinin içine dalınır ve o insanların asla kaldırama-
yaca%ı a%ırlıkta, amaçlı olarak sözler söylenir.

Oysa yazar ve dü"ünür, kendisini dinlemeye hazır bir gruba, barı"çıl bir biçim-
de onların da bir kısmı belki bunu onaylıyordu veya onaylamıyordu ne söylemek 
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istiyorsa, onu anlatmı"tır ve orada bir olay olmamı"tır, orada bir tahrik, orada bir 
galeyan olayı söz konusu de%ildir. Be%enmemi"lerdir, be%enmemi"lerdir, ama din-
lemi"lerdir ve olayın aslında orada bitmesi gerekir.

Olaydaki tahrik ve galeyan oradan kaynaklanmıyor. Sonra, bilemedi%imiz, ama 
varlı%ını çok uzunca bir süredir hissede geldi%imiz birtakım odaklar, bu sözleri - ne 
söylenmi"tir, bilmiyorum - yayarak, saptırarak ve organize ederek halkı tahrik et-
mi"ler ve galeyana getirmi"lerdir. Asıl vahim olanı da i"te budur.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; sonra deniliyor ki, “Vali niye izin verdi?”
Vali, Pir Sultan Abdal’ın anılmasına ya da ba"ka bir dü"ünürün, yazarın barı" 

içerisinde anılmasına - Mevlana’sı olabilir, Yesevi’si olabilir, ba"ka herhangi birisi 
olabilir - neden engel olsun ki! Bunu engellememi" olmaktan ötürü neden suçlan-
sın ki!

Ayrıca, burada ve dün gece Dargeçit’te saat 21.30’da meydana gelen olayda 
sürekli bir "eyi ya"ıyoruz ve bunu bir biçimde a"mak zorundayız. Biz a"mak zo-
rundayız, ba"kası de%il, ba"kası a"amaz. Bir büyük devlet yetmezli%i ya"ıyoruz. 
Devletimiz yetmiyor, böyle olayların ortaya çıkmasını engellemeye, böyle olayları 
önlemeye ya da bunların zarar vermesini... (ANAP ve RP sıralarından alkı!lar)

Bir dakika, izin verin...
BURHAN KARA (Giresun) — Devletle ilgisi yok bunun.
"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Aciz de%ildi de, bu durumlara niye dü"tük? 
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Devlet yetiyor, Hükümet yetmiyor... Hü-

kümet acz içindedir.
BA$KAN — De%erli arkada"larım, lütfen dinleyelim. Burası bir Parlamento ve 

bu da Parlamento kürsüsüdür; herkes fikrini söyleyecektir, lütfen dinleyiniz!
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Olaylar, dün, yani per"embe günü... 
FA"K ALTUN (Antalya) — Görevinizi yapmadınız!
BA$KAN — De%erli arkada"lar, lütfen... Kürsüdeki hatibi dinleyelim efendim. 

Sayın Gürkan, devam ediniz efendim. Susunuz arkada"lar.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — De%erli arkada"larım, "imdi, devle-

tin güçlenmesi, devletin i"levlerini yerine getirmesi, devletin, ülkemizde insanla-
rın ölmemesini sa%laması için, ortak bir biçimde dü"ünme, çareler arama yerine; 
“devletin "u "u konularda zaafları var” denildi%inde tepki göstermekle ya da insanı 
devlet dü"manlı%ıyla suçlamakla nereye varırız, neyi çözeriz ve bizi dinleyen yurt-
ta"lar bu tartı"madan hangi umudu üretebilirler? E%er, bu ülke bütünüyle bizim 
siyasal kararlarımıza terk edilmi"se; esenli%i, barı"ı, huzuru, güveni buna ba%lı ise, 
ne gerekiyorsa onun üstünde konu"mak zorundayız ki, çözüm bulalım. Devletimizi 
daha iyi i"ler hale getirmek, insanlarımızı daha iyi koruyabilecek ölçüde, zihnen ve 
araç gereçle donatmak, daha iyi e%itmek; bütün bunlar bizim görevimiz de%il de, 
kimin görevi olabilir ki?

FA"K ALTUN (Antalya) — Görevinizi yapmadınız...
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Olay, per"embe günü oluyor. Bu 
sorun bugünün sorunu de%il, bunu hepimiz biliyoruz; çok uzun yıllardır gelen bir 
sorun. Onun için, “"u hükümet, bu hükümet; "u ki"i, bu ki"i suçludur” demekle, so-
runları çözebilece%imize inanmıyorum. Panel per"embe günü oluyor ve cuma günü 
insanlar, ö%le saatlerinde çe"itli yerlerde toplanıyorlar, bu görülüyor ve ortalı%ın 
gergin oldu%u, kı"kırtmaların oldu%u ve beklenilmedik "eylerin geli"ebilece%ini, 
neredeyse orada ya"ayan herkes görüyor ve vahim kundaklama olayı, insanların 
bo%ularak öldürttürülmesi olayı ak"am saatlerinde oluyor ve sekiz saat, dokuz saat, 
her ne i"e, on saat, bu olayı önleyebilecek önlemleri, çareleri bulamıyoruz ve 35 
tane insanımız, feci bir biçimde - ço%u bo%ularak - ya"amını yitiriyor.

Bu olayda kolaydır tabii !çi"leri Bakanını suçlamak, yeni Ba"bakanı suçlamak, 
Hükümeti suçlamak, Emniyet Genel Müdürünü, Emniyet Müdürünü, Valiyi suçla-
mak tabii kolaydır. Ama her "ey düzgün gidiyor olsaydı, böyle olaylara ülkenin hiç-
bir yerinde, hiçbir zaman rastlanmıyor olsaydı ve aniden, birden, bir yerde, diyelim 
ki, Sivas’ta olsaydı, diyebilirdik ki, i"te bu insan suçlu, bu ki"i suçlu, bu sebep oldu. 
Dargeçit’te de...

ALGAN HACALO%LU ("stanbul) — !ki yıldır !ktidarsınız.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — !ki yılın meselesi de de%il, oniki yılın 

meselesi de de%il ve tutun ki, bu Hükümet suçludur... Bu Hükümetin suçlu olma-
sı, çözümü birlikte aramamızın engeli midir, birlikte dü"ünmemizin engeli midir? 
(Alkı!lar)

CO$KUN GÖKALP (Kır!ehir) — Taviz üstüne taviz verildi; her cuma nama-
zında bu olaylar oldu; ama Hükümet sessiz kaldı...

BA$KAN — De%erli arkada"lar, sakin olun, yerinizden konu"mayın. Devam 
ediniz.

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Olaylar âdeta “geliyorum” dedi%i 
halde, önleyici gücü gösteremedik.

Bu olaylarda belki tek teselli duyaca%ımız "ey, bunun çe"itli inanç grupları 
arasında bir kar"ılıklı kıyıma varmamı" olmasıdır. Bu, tabii, 35 insanın çok kötü 
ko"ullarda ölmesinden duymu" oldu%umuz acıyı ve elemi hafifletmiyor; ama, hiç 
de%ilse, etkileri çok uzun on yıllar, belki daha da uzun süreler gidecek ölçüde, inanç 
gruplarının birbirini kıyması ya"anmamı"tır.

URAL KÖKLÜ (U!ak) — “Gazamız mübarek olsun” diyorlar birbirlerine.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Aslında, Anadolu halkı, çe"itli etnik 

özellikleriyle, çe"itli kimlik özellikleriyle, çe"itli inanç özellikleriyle, birlikte ve bir 
arada ya"amasını yüzyıllardır, beceregelmi" bir toplumdur. E%er bu insanlar, yan 
yana köylerde, yan yana kahvelerde, yan yana evlerde kavga etmeden ya"ayabili-
yorlarsa; ama bir gün, Sivas’ta oldu%u gibi, Mara"’ta oldu%u gibi, Çorum’da oldu%u 
gibi olaylar buna ra%men ya"anabiliyorsa, o halde topluma ta"ıdı%ımız politik de-
%erlerde, topluma ta"ıdı%ımız üslupta, yakla"ımda, biz politikacılar olarak belli bir 
sorumlulu%u ta"ımak zorundayız. Sadece politikacılar de%il belki, basmada, ya da 
kamuyla kim temas halindeyse... Çünkü, bu insanları kendi hallerine bıraktı%ımız-
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da, ba" ba"a bıraktı%ımızda, yan yana da evleri olsa, köyleri yan yana da olsa ve bir-
birlerinin inançlarını kabul etmiyor dahi olsalar, birlikte, barı" içinde, huzur içinde 
ve dayanı"ma içinde ya"ayabiliyorlar; ama, nasıl de%erler ta"ıyorsak topluma, nasıl 
politik de%erler ta"ıyorsak topluma; bu, kendili%inden var olan ve kendili%inden 
filizlenen ve kendini koruyan barı" ortamı, i"te böyle vahim olaylara dönü"ebiliyor.

De%erli arkada"larım, bu Hükümet, Türkiye Cumhuriyetinin 50’nci Hüküme-
tidir. 10, 20, 30, 40, 50 gibi sıfırlı rakamlar, bir yeni ba"langıç, yeni bir umut a"ılar 
insanlara. Zannedilir ki, 50’nci Hükümetle birlikte, 49’uncusundan çok daha farklı, 
çok daha etkin, çok daha becerikli bir hükümet gelir, böyle bir umut uyandırılır. Her 
bir ba"langıcın getirdi%i büyük bir umut olur. Onun için Türkiye Cumhuriyetinin, 
Pazartesi günü Meclisten güvenoyu isteyecek 50’nci Hükümeti de, bir anlamda, he-
pimizin umut hükümeti olmak durumundadır. Ülkenin var olan büyük sorunlarını 
a"ması konusunda, bu Hükümete, "ans dilemekten, yardım vaat etmekten ve gü-
ven göstermekten ba"ka elimizden bir "ey gelmiyor.

Türkiye’nin esenli%e çıkıp çıkmayaca%ı, iç barı"ını koruyup koruyamayaca%ı, 
bütünlü%ünü sürdürüp sürdüremeyece%i, refaha ve mutlulu%a eri"ip eri"emeyece%i, 
ba"ka hükümetlerde oldu%u, gibi, bir ölçüde, 50’nci Hükümetin de becerisine, "an-
sına ve çabasına ba%lıdır. Bunun için, 50’nci Hükümetin sundu%u Programın birçok 
noktasıyla anla"mıyor olmamıza ra%men, birçok noktasına itiraz ediyor olmamıza 
ra%men... (CHP, RP ve ANAP sıralarından alkı!lar) bu Hükümete, daha henüz güve-
noyu almamı" bu Hükümete, toplumla birlikte, biz bir kredi açmak istiyoruz; bu 
a%ır sorunları a"ma konusunda Hükümeti görevlendirmek istiyoruz.

HASAN D"K"C" (Kahramanmara!) — Vade ne kadar?
BA$KAN — De%erli arkada"lar, lütfen...
Devam ediniz Sayın Hatip.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN — (Devamla) — Sayın Ba"kan, de%erli milletvekil-

leri; etnik sorun, inanç sorunu, mezhep sorunu, bir ülkenin ya"amak "anssızlı%ında 
kaldı%ı en büyük sorunlardır. Ülkeler, genellikle, ba"ka sorunları a"makta daha be-
cerili oluyorlar; ama, etnik sorun inanç sorunu, din sorunu, mezhep sorunu oldu%u 
zaman, ne yazık ki pek çok ülke, bu büyük sorunları a"ma becerisini gösteremiyor 
ve o sorunların içinde bo%ulup gidiyor.

Bugün, Türkiye, bu iki büyük sorunu da, bir anlamda ya"amak durumundadır. 
Bu sorunları, barı" içinde çözebilmesi, ülke bütünlü%ü, birli%i, dayanı"ması, ho"gö-
rüsü, içinde çözebilmesi; büyük ölçüde, çok büyük ölçüde bir siyasal beceriyi, seziyi 
ve cesareti gerektiriyor.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; bugün, dün ya"anmı" olan olaylar nede-
niyle ba"ka bir konuya zaman ayırmak zorunda kalsak da, Güneydo%u Anadolu’da 
ya"anan ve ülkenin yava" yava" ba"ka yerlerinde de ya"anmaya ba"layan sorunun 
büyüklü%ünü ve önemini göz ardı etmememiz lazım. E%er bu sorun bir biçimde 
çözülecekse, "imdiye kadar yaptıklarımızdan, gösterdi%imiz yakla"ımlardan, bakı" 
açılarımızdan ve uyguladı%ımız yöntemlerden farklı "eyler yapmak zorunlulu%u 
vardır. Her gün, sayısız insanın "u ya da bu biçimde ölmü" olmasının getirdi%i ders-
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leri alıp, yeni yakla"ımlar geli"tirmek zorundayız. Sorun, Parlamentomuzda çok 
konu"uldu%u için, bir kez daha bütün ayrıntısıyla üzerinde durmak istemiyorum; 
ama, iki tane önerim var:

Birincisi, bu terör durmalıdır. Bu terörü yapanlar, bu terörü durdurmalıdırlar. 
Çünkü, bu terörle varılabilecek herhangi bir nokta yoktur. $imdiye de%in, hiçbir te-
rör örgütü, ne kadar destek alırsa alsın, ne kadar güçlü olursa olsun, halk içinde ne 
kadar benimsenmi" olursa olsun, bir devleti yenmeyi becerememi"tir. Üstelik tüm 
Türk insanlarının, tüm Türkiye insanının amacı, temel hedefi, iste%i, arzusu, barı" 
içinde, e"itlik içinde birlikte ya"amaktır. Terör sadece kan akıtır, terör sadece acı ve-
rir, elem verir, keder verir; ama, sonunda terörle bir yere varmak mümkün de%ildir.

Bu terörü yapanlar, e%er, bu terör yoluyla Kürt kökenli insanlarımızın esenli%i-
ni sa%lamak istediklerine inanıyorlarsa, e%er gerçekten Kürt kökenli insanlarımızın 
kimi taleplerinin, kimi isteklerinin demokratik bir biçimde kar"ılanmasını istiyor-
larsa, çektikleri kimlik sıkıntılarının a"ılmasını istiyorlarsa, Do%u ve Güneydo%u 
Anadolu’da var oldu%unu iddia ettikleri ihmallerin kaldırılmasını arzu ediyorlarsa, 
hiçbir yere varamayacak olan bu terörü durdurmalıdırlar.

Ama mesele bununla biter mi? !"te meselenin yeni olan noktası da budur ve 
burada, Sayın Ba"kan, siz Meclis Ba"kanımıza ve Cumhurba"kanımıza büyük gö-
revler dü"mektedir. Elbette orada güvenlik güçlerimiz, ülkeyi korumak için, terör 
kar"ısında düzeni ve insanları yenik dü"ürmemek için, elden geldi%ince can güven-
li%ini sa%layabilmek için kahramanca mücadele edecekler ve biz de onlara sonuna 
kadar, her ko"ulda destek verece%iz ve bu yolda canlarını kaybetmi" insanları her 
zaman minnetle, saygıyla anaca%ız; ama, bunlar sorunu çözemez. Bunlar, sorunun 
vahim olmasını önlerler; bunlar, ülkenin bölünmesini önlerler, bu kahramanca gö-
revi yerine getirirler; ama, bunlar, tek ba"ına sorunu çözemezler. Sorunun çözümü 
için yeni bakı" açılarına ihtiyaç vardır. Bu, sancılı bir süreç olacaktır sayın milletve-
killeri.

Bugüne de%in biz, etnik kökenlerimizi, hatta !nanç farklılıklarımızı, bir anlam-
da, bir siyasal kararla, istekle, arzuyla geride bırakarak, cumhuriyetin kurulu"unda 
yeni bir kimlikte bulu"tuk ve çok uzun yıllar, on yıllar boyunca, bununla, barı" ve 
esenlik içinde ya"amayı becerebildik. Buna “yanlı"tı” demiyorum; do%ruydu. Bir bü-
yük siyasal kararlılık ve iradeyle herkes, kendisine özgün kimlik özelliklerini, etnik 
özellikleri, inanç özelliklerini bir anlamda geride tutarak yeni bir kimlikte bulu"tu; 
bunu gönüllü olarak kabul etti; ama, elimizde olmayan nedenlerle farklı bir dünya-
ya geldik. Bu farklı dünyada, insanlar, artık eskisi kadar, kendi özgün kimliklerinin, 
bizim geride bıraktı%ımız köken kimliklerinin unutulmasına rıza göstermiyorlar. 
Bunu, bazen demokratik amaçlarla istiyorlar, bazen de, her yerde artan “mikro mil-
liyetçilik” dedi%imiz ve kimsenin kimseyi en sonunda yanında tutamayaca%ı yanlı" 
bir rüzgârın etkisiyle istiyorlar, ama istiyorlar ve artık bence, geçmi"te ba"arıyla 
uyguladı%ımız anlayı"ı çok fazla sürdürebilme "ansımız yoktur.

Çözüm, bence, bilim adamlarıyla, ilim adamlarıyla, politikacılarla, kö"e yazar-
larıyla, etnologlarla, Kürt liderleriyle, politik liderlerle, Sayın Meclis Ba"kanımızın 
ve Sayın Cumhurba"kanımızın toplanarak, bütün görü"leri alarak, bu kanın dur-
durulmasını sa%layacak yeni yakla"ımları bir proje haline dönü"türmesi ve bunu, 
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sonra, tüm partilerin siyasal liderleriyle ba"-ba"a konu"arak, tartı"arak bir çözüm 
getirmeleridir.

HÜSEY"N ERDAL (Yozgat) — Aziz Nesin, millete “aptal” diyor...
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu, sancılı bir süreç olacaktır. Bir 

anlamda, Türkiye’yi, yeni bir biçimde tanımlayaca%ız, yeni bir biçimde tanımlamak 
zorunda kalaca%ız. Bugüne kadar fark etmedi%imiz varlıkları fark edece%iz, kabul 
edece%iz; ama, onunla birlikte, barı" içinde ya"ama irademizi de söyleyece%iz.

Onun için, e%er yüzlerce ve binlerce "ehidimizin kanının bo"a gitmesini iste-
miyorsak, e%er yüzlerce ve binlerce insanımızın ölmesini istemiyorsak, sizin ba"-
kanlı%ınızda, Sayın Cumhurba"kanımızın ba"kanlı%ında, yeni yakla"ımları olu"tu-
rabilecek, ciddi, içten çözüm getirici bir proje üretilmesine büyük ihtiyaç vardır. Bu 
projeyi siz üretin; biz siyasal partiler, onu uzla"malarla benimser, kabul eder ve tüm 
Türkiye toplumuna ta"ırız. Bu sancılı süreç, ancak böyle a"ılabilir.

HÜSEY"N ERDAL (Yozgat) — Hükümet ne i" yapacak? 
CO$KUN GÖKALP (Kır!ehir) — Anayasada böyle bir yetki var mı?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bazı sorunlar 

Hükümet sorunudur, bazı sorunlar ise devlet sorunudur, ülke sorunudur, hepimi-
zin gelece%i sorunudur ve bu sorun, böylesine büyük boyutlu bir sorun, sadece bu 
Hükümete de%il, aslında hiçbir hükümete emanet edilmemelidir. Bunu, bütün siya-
sal partiler, uzla"malarla ve birbirleriyle bir zıtla"maya girmeden, çözüm getirmek 
amacıyla bulmak zorundadırlar. (RP sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, bir önemli sorunumuz da, inanç özgürlü%ünün ya"ama 
geçirilmesinde, uygulanmasında, henüz a"amadı%ımız, çözüme ula"tıramadı%ımız 
derin ve büyük sorunların varlı%ıdır. E%er, bu sorunları da bir biçimde a"amazsak, 
çe"itli inanç grupları arasındaki gerginli%i ve kutupla"mayı önleyemeyiz.

Bir ba"ka inanç grubuna ait pek çok sorun bu kürsüden dile getirilmi"tir, bi-
linmektedir; ama, Alevi dedi%imiz yurtta"larımızın, gerçekten, çok ısrarla dile ge-
tirdikleri bazı ciddi sıkıntıları vardır ve bu sıkıntılara, iç barı"ımızın sa%lanması açı-
sından giderici çözümler bulmak zorundayız.

Bunlar diyorlar ki: “Devlet bir inanç tekelcili%i yapmaktadır, bu inanç tekelcili-
%ine yardım etmektedir. Bizim varlı%ımızı göz ardı etmektedir. Bizim ihtiyaçlarımı-
zı kar"ılamamaktadır.” Diyanet !"leri Ba"kanlı%ın, bu inanç grubundaki insanların 
ihtiyaçlarını yok varsaymakta, onların kimliklerine gerekli önemi vermemektedir.”

Bunlar demektedir ki: “Zorunlu din dersleri yoluyla, çocuklarımıza, ba"ka 
inanç sistemleri ve de%erler a"ılanmaktadır ve biz buna razı olmak istemiyoruz.”

Bunlar demektedirler ki: “Devletin din görevlileri, büyük ölçüde bizim de pa-
ramızla finanse edildikleri halde, yalnızca kendilerinin kabul etti%i bir inanç siste-
mini toplumda yaymakta, bu ihtiyacı kar"ılamakta, bizim ihtiyacımıza yanıt ver-
memektedir.”

Bütün bunları, bir demokratik platformda tartı"ıp, Meclis uzla"malarıyla, top-
lum uzla"malarıyla bir çözüm getirmemiz lazım. E%er, bu sorunları a"amazsak, var 
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olan etnik kutupla"maya, var olan etnik yabancıla"maya ve onun yarattı%ı teröre ek 
olarak bir de inanç grupları arasında iç barı"ın bozulmasından kaygı duyarım.

Bir önemli sorunumuz da, Hükümetimizin Parlamentoyla birlikte, toplumla 
birlikte ba" etmek, çözüm getirmek zorunda oldu%u bir önemli sorun da - ki, top-
lumlar bunu da çok ender ya"arlar - Almanya’da, Avrupa’da yakla"ık 3 milyon insa-
nımıza kar"ı yürütülen, kolay durmayaca%ı anla"ılan ve sonuçları, ülkemiz için de, 
toplumumuz için de çok vahim olabilecek ırkçı saldırılardır.

FA"K ALTUN (Antalya) — Programı unuttun Hoca!
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — E%er, bu ırkçı saldırılar bir biçim-

de durdurulamazsa, korkarım ki, Avrupa-Türkiye ba%lantısı ve Türkiye’nin Avrupa 
bütünlü%ü içinde yer alma iradesi çok önemli ölçüde zedelenecek ve Türkiye ba"ka 
istikametlere sürüklendirilecektir.

Aslında PKK’nın Avrupa’da ba"latmı" oldu%u terör, birçok insan tarafından 
“akılsızca” diye adlandırılıyor. Deniliyor ki: “Kendisine puan getirmeyecek olan, Av-
rupa kamuoyunun ve hükümetlerinin desteklemedi%i birtakım eylemlere girmek 
suretiyle, PKK yanlı"lık yaptı.” Oysa, ben öyle dü"ünmüyorum. PKK, aslında bunu 
bilinçli olarak yaptı ve SHP...

MEL"KE TUGAY HA$EFE ("stanbul) — “K” harfi “Ka” okunur.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — “Ke”, okunur.
Bilinçli olarak yaptı ve asıl amacı, Türkiye’nin Avrupa’dan dı"lanmasını sa%la-

yıcı bir süreci ba"latmaktı. E%er Avrupa, ülkemizin içinde ya"ayan etnik grupların 
bir çatı"ma alanı haline dönü"ürse ve çatı"ma Avrupa’ya ta"ınırsa, Avrupa’nın, Tür-
kiye ile olan ba%larının ve ilintilerinin kopartılmasının gerekece%i, Avrupalılarca 
buna gerek görülece%i çok açık bir gerçektir. Onun için, oradaki saldırılar, orada 
salınan korku, yalnızca 3 milyon insanımıza yönelik bir saldırı de%il; aynı zamanda, 
Türkiye’nin var olan konumuna yönelik onun Avrupa bütünlü%ü içinde yer alma 
iradesine yönelik bir saldırıdır da; bu nedenle, çe"itli grupların bir araya gelerek, 
i"birli%i yaparak bu saldırıyı yürütüyor olmaları çok anla"ılabilir bir olgudur.

Sayın milletvekilleri, biraz "öyle serinkanlı dü"ündü%ümüz zaman, toplum ola-
rak bir büyük korku içinde ya"amak zorunlulu%unda kaldı%ımızı görmek ve itiraf 
etmek durumundayız. $öyle bir dü"ünelim: Bu kadar büyük sorunları - tekrar altı-
nı çizerek söylüyorum - bu kadar önemli sorunları yalnızca Hükümetin çözmesini 
beklemek, sorunları hafife almak anlamına gelir. Ya"adı%ımız sorunlar, çok büyük 
uzla"maları, çok büyük birliktelikleri gerektirecek boyuttadır.

$imdi "öyle bir dü"ünelim: Bu toplumda, ne kadar çok insan, ne kadar çok kor-
kuyla bir arada ya"amak zorunda kalıyor?

Avrupa’da ya"ayan 3 milyon Türk yurtta"ı, her an bir ırkçı saldırıya u%rayabi-
lece%i korkusu içinde ya"ıyor ve onun, tabii, buradaki yakınları, büyük bir korkuyu 
bölü"üyorlar.

Askerlik ya"ına gelmi" milyonlarca genç ve ailesi, bugün Türkiye’de büyük bir 
korku içinde ya"ıyor. Ülkenin bir da%ında öldürülmenin ve karde"leriyle bir sava"ın 
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içine sürüklenmenin korkusuyla ya"ıyor, tabii, aileleri de onunla birlikte aynı kor-
kuyu bölü"üyorlar.

Da%da, kendilerince bir sava" götüren, kendilerince iyi i" yaptıklarına inanan 
binlerce, onbinlerce genç, korku içinde ya"ıyor.

Güneydo%u ve Do%u Anadolu’da ya"ayan milyonlarca yurtta"ımız, bugün bü-
yük bir korku içindedir; "u ya da bu taraftan, "u ya da bu örgütten, "u ya da bu ki"i 
tarafından bir biçimde zarara u%ratılmanın korkusunu ya"ıyorlar; sürülmenin kor-
kusunu ya"ıyorlar; bir kur"una kurban gitmenin, gözaltına alınmanın korkusunu 
ya"ıyorlar.

Bazı büyük kentlerde ba"lamı" bulunan etnik gerginliklerin patlayaca%ı korku-
su, orada ya"ayan insanlarımızı da derin bir korku içine itiyor.

Kökten dinci bir saldırganlı%ın ba"layabilece%i korkusu, bugün milyonlarca in-
sanın yüre%inde bir büyük kara korku olarak varlı%ını koruyor.

Çe"itli, sıra dı"ı, aykırı dü"ünceler öne süren insanlar, kendilerine bir kötülü-
%ün yapılaca%ının derin korkusunu ta"ıyorlar.

Hak arama yollarını zorlayan binler, kaba kuvvet ve "iddetle kar"ıla"aca%ının 
korkusunu ta"ıyorlar.

Faili meçhul bir cinayete gitme korkusu içinde, belki onbinler ve yüzbinler ya-
"ıyor ve nihayet, teröre kar"ı yi%itçe direnen yüzbinlerce güvenlik görevlisi, yöneti-
cisi ve onların aileleri de bir büyük korku içinde ya"ıyorlar.

$imdi, böylesine, her insanın, bir biçimde, gelecekle ilgili derin korkular ta"ıdı-
%ı bir toplumda, ekonomik geli"meyi, refahı ve mutlulu%u sa%layabilmemiz müm-
kün de%ildir, iç barı"ı da koruyabilmemiz mümkün de%ildir. Onun için bütün bu 
rakamları topladı%ımızda, bütün bu insanların, bir biçimde, anonim güçler tarafın-
dan tehdit edildi%ini, korku içinde, tehlike içinde bırakıldı%ını dü"ünürsek, temel 
sorunumuzun, temel amacımızın, korkusuz bir toplum yaratmak oldu%u kendili-
%inden ortaya çıkar.

Tekrar altını çizerek söylüyorum ki, bu, çok yeni yakla"ımlara, Türkiye’nin bir 
anlamda kendini yeniden tanımlamasına ve bu tanımlamayı, partilerin ve toplu-
mun kesitlerinin kabul etmesine ba%lıdır. Aksi takdirde, var olan çerçeveyi aynen 
koruyarak bu korkuları silebilmemiz, ne yazık ki, mümkün de%ildir.

HÜSEY"N ERDAL (Yozgat) — Sayın Gürkan, toplumu siz tanımıyorsunuz; 
ama, toplum sizi iyi tanıyor!

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — De%erli Ba"kanım, sayın milletveki-
li arkada"larım; bir noktada daha görü"lerimi açıkladıktan sonra, Programla ilgili 
birkaç söz söylemek istiyorum; yani, somut... Tabii, bütün bunlar da Programın bir 
parçası. Nihayet pazartesi günü güven oylamasından geçecek olan bu Hükümet, bu 
sorunların çözülmesinde, tek ba"ına olmasa da, önemli ölçüde sorumlulu%u ta"ıya-
caktır.
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De%erli Ba"kanım, sayın milletvekilleri; görünen odur ki, Kıbrıs, tarihi bir dö-
nemecin e"i%indedir; iki kesimli, iki toplumlu, siyasal e"itli%e dayalı bir federatif 
çözüme artık ula"ılamayacak gibi gözükmektedir. (RP sıralarından alkı!lar)

RECEP KIRI$ (Kahramanmara!) — Neden Programda öyle?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Çünkü, Batı dünyası federatif çözüm 

demiyor. Çünkü, Batı dünyası, Kıbrıs Türk toplumuyla Rum toplumunun siyasal 
e"itli%ini tanımamak haksızlı%ını inatla sürdürdü%ü için, bir toplumun temsilcileri-
ni tüm Kıbrıs’ın me"ru temsilcisi olarak kabul etmek ba%nazlı%ını, körlü%ünü, hak-
sızlı%ını, inatçılı%ını gösterdi%i için, Kıbrıs sorunu bir açmazdadır, bir çıkmazdadır 
ve bir çözümsüzlüktedir.

Sayın Denkta"’ın, burada ya"adı%ımız isyanları, serzeni"leri de, aslında, Kıbrıs 
sorununun ciddi bir çözümsüzlük içinde oldu%unu göstermektedir. Bu durum, ku"-
kusuz, yeni çözümleri gündeme getirmeyi gerektirecektir; ama, bu da, Türkiye’ye 
yeni sorunları beraberinde getirecektir.

E%er bu sorunlar birlikte gö%üslenmezse, Batı’nın da deste%iyle, Bosna-
Hersek’te olan olaylardan da cesaretlenerek, Kıbrıs Rum kesiminin ve Yunanistan’ın 
bir çılgınlık yapabilece%inin kaygısını gerçekten içimde ta"ıyorum.

Bosna-Hersek olayı, o kadar kötü, sonuçları o kadar a%ır bir sinyal vermi"tir 
ki, - ku"kusuz, Azerbaycan-Ermeni ihtilafı, Karaba% ihtilafı da aynı yönde yorum-
lanabilir - öylesine kötü bir sinyal vermi"tir ki, pekâlâ, Kıbrıs Rum yönetimi ve Yu-
nanistan, "iddet yoluyla - Batı’nın deste%iyle birlikte - sorunları çözme gafleti içine 
dü"ebilir. Bosna-Hersek’te Sırpların yaptı%ının ve Sırpların yapmasına izin verilen-
lerin, Rumlardan ve Yunanlılardan esirgenece%i konusunda hiç bir güvence yoktur. 
(RP sıralarından alkı!lar)

O halde, böylesine büyük sorunlarla kar"ı kar"ıyayız. .
Sayın milletvekilleri, biraz önce Sayın Erbakan, nüfus artı"ı ve aile planlama-

sına kar"ı çıktı; ama, bence, bu saydı%ım ve a"mak zorunda oldu%umuz sorunlar 
kadar, en az bunlar kadar önemli bir sorun da, Türkiye’nin yüksek nüfus artı" hızı 
sorunudur.

Bu sorunun boyutları o kadar büyüktür ki, siyasal düzen ve sosyal düzen, nüfus 
artı" hızını bir ölçüde kontrol edip edemeyece%imize büyük ölçüde ba%lı kalacaktır.

Sayın milletvekilleri, eskiden kapalı bir ekonomide ya"ıyorsanız, teknolojik 
geli"meler de a%ır gidiyorsa ve kırsal bir ya"am biçimi benimsenmi"se, nüfus artı" 
hızı, bir ülke için o kadar büyük bir sakınca olmayabilirdi; ama, bugünkü dünya 
düzeni, dünyaya açık bir toplum istiyorsa, teknolojilerin hızla, ama hızla takip edil-
mesini gerekli kılıyorsa, bireye dayanan yarı"macı bir toplumu öngörüyorsa, kırsal 
dayanı"ma yerine bireye dayanan yarı"macı bir toplumu öngörüyorsa, Türkiye’nin 
bugünkü nüfus artı" hızıyla sorunlarını alt etmesi pek mümkün gözükmemekte-
dir. Durmaksızın, yeni de%erlerden ve teknolojideki büyük devrimden söz ediliyor; 
bunu kavramak ve gereklerini yapmak zorundayız.

Bugünkü teknolojik geli"me iki sonucu beraberinde getiriyor:
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Birincisi: Artık, bu teknolojik geli"me, yüzde 2,5’Iik, 2,6’lık, 3’Iük bir nüfus 
artı" hızına ihtiyaç duymayacak bir yenile"me, bir teknoloji anlayı"ıdır.

!ki: Çıplak eme%e, yani yeti"tirilmemi", e%itilmemi", özel niteliklerle donatıl-
mamı" eme%e, bugünkü teknoloji ihtiyaç duymamaktadır.

Biz, "imdi her yıl nüfusumuzu yüzde 2, 2,5; 2,6 artırarak, teknolojik redde u%-
ramaya ve büyük kentlerin varo"larında gelecekten umut beklemeyen milyonlarca 
i"siz kitlelerini yaratmaya devam edersek, bunun sonucunda, siyasal, sosyal ve eko-
nomik düzenimizi ayakta tutmamız mümkün olmayabilir. Buralarda her türlü radi-
kalizm ve her türlü "iddet, kaynak bulur ve ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal dü-
zeni için bir tehdit olu"turur; kentler ya"anmaz hale gelir ve yarattı%ınız büyümeyi, 
yarattı%ınız yeni geliri, yarattı%ınız yeni geli"meyi yeniden büyümeye dönü"türmek 
yerine, bu i"siz ordularını beslemeye ayırmak zorunda kalırsınız bütün sosyal ve 
siyasal gerginlikleriyle...

Onun için, nüfus artı" hızına, yeni Hükümetimizle birlikte, eskisinden çok 
daha büyük ölçüde önem vermemiz gerekti%ini ifade ediyorum.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; bu Programla ilgili bazı ele"tirileri ve ta-
mamlamaları yapmak istiyorum. Demokratik bir toplumda, içinde yer aldı%ımız bir 
Hükümetin Programı hakkında görü" bildirmek, eksiklik ve noksanlıkları söyle-
mek ve Hükümet uygulamalarında bunların giderilmesini istemek, zannediyorum 
çok do%al bir haktır ve bununla, Hükümet ve ona destek veren siyasal partiler ara-
sındaki güven ili"kisi zedelenmi" olmaz.

Bu Programda - açıkça söylüyorum ki - Birinci Koalisyon Protokolünden ve Bi-
rinci Koalisyon Hükümetinin Programından farklı olarak demokrasi, demokratik-
le"me, insan hakları, çok zayıf bir söylemle, çok soyut, önem ve öncelik derecesi çok 
dü"ük bir biçimde söylenmektedir. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Tabii, bu, bizim için son derece önemli bir sorundur. Elbet, ekonomik i"letme-
leri verimli hale getirmek ve bunun, için gerekiyorsa, özelle"tirmeler yapmak da, 
elbette, e%er ülkenin esenli%i gerekiyorsa, yapılması gerekli bir "eydir; ama, bence, 
bundan çok daha önemlisi, bu ülkede ya"ayan insanların, temel hak ve özgürlük-
lerle donatıldı%ı, demokratik güvenceler altında ya"adı%ı, korkulardan arındırılmı" 
oldukları ve tüm insan haklarını kullanabildikleri bir toplumu yaratmaktır. Bunu, 
bir i"letmenin özelle"tirilmesinden daha az önemsiz saymak, daha geri planda tut-
mak, bence, ülke sorunlarına gerçekçi yakla"mak anlamına gelmez; ama, inanıyo-
ruz ki, SHP kanadı ve Hükümetimiz, Türkiye’de insan haklarının güçlendirilmesi, 
demokratikle"menin hızlandırılması yolunda üstüne dü"en görevi, elden geldi%ince 
yapacaktır.

Hükümet Programında biraz ku"kuyla ve kaygıyla kar"ıladı%ımız bir nokta da, 
verginin yaygınla"tırılması ve bu amaçla vergi oranlarının dü"ürülmesinin ifade 
ediliyor olması, ama aynı zamanda da vergi yükünün artırılaca%ının onunla birlikte 
söyleniyor olmasıdır.

Vergi yükünden kastetti%im, vergi verebilecek insanlardan, katmanlardan, ge-
lir gruplarından daha çok vergi alarak, devletin ihtiyaçlarını kar"ılayabilecek geliri 
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sa%lamaktır. E%er bugün birçok "ey özelle"tirilmek, satılmak durumunda kalmıyor-
sa, bu, bir ekonomik verimlili%in gere%i olmaktan çok, yeterli, güvenilir ve hakça bir 
vergi düzeninin sa%lanamıyor olmasındandır.

$imdi, Hükümet diyor ki, “vergi oranlarını indirece%im; ama, yaygınla"tıraca-
%ım.”

Vergi oranlarını indirmek, bir anlık bir "eydir; yarın indirirsiniz ve yürürlü%e 
girer; ama, vergi tabanını yaygınla"tırmak, çok uzun bir süreçtir. Türkiye, uzun yıl-
lardır bu gayret içinde oldu%u halde, bunu yeterince, bir türlü ba"aramamı"tır. O 
halde "imdi, hemen, kısa süreli hedefi yapıp, vergi oranlarını dü"ürürsünüz vergiyi 
yaygınla"tıraca%ım diye; ama, onun sonunda, toplumun verdi%i tüm vergi yükünü, 
özellikle vergi verebilecek durumda olanların katlanmak zorunda oldukları vergi 
yükünü de hafifletmi" olursunuz. Türkiye’nin buna tahammülü yoktur. Tüm Av-
rupa ülkeleri içinde, tüm OECD ülkeleri içinde, toplumdan ve yurtta"ından en az 
vergi alabilmeyi beceren devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. En ileri kapitalist 
ülkelerde, en geli"mi" kapitalist ülkelerde, sermayenin en yo%un biçimde korundu-
%u ülkelerde dahi, tüm OECD ülkelerinde dahi, Türkiye’nin bugün aldı%ı vergiden 
daha yükse%i, çok daha yükse%i alınabilmektedir.

CO$KUN GÖKALP (Kır!ehir) — Niye almıyorsunuz Sayın Hocam; korkuyor 
musunuz? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Daha az... Alsınlar diye söylüyorum. 
Onların görevi... Alacaklar... Alacaklar...

BA$KAN — Arkada"lar, dinleyelim. 
Sayın hatip, devam edin.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bunun yapılmamasının sonuçları, 

bizi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak çok yakından ilgilendirir. Çünkü, biliyoruz 
ki, bunun yapılmaması halinde ilk feda edilecek "ey, sosyal devlettir; bunun yapıl-
maması halinde ilk feda edilecek "ey, bence, e%itim ihtiyaçlarıdır, sa%lık ihtiyaçları-
dır; yani, çok geni" kitlelerin bir zorluk içinde kalmadan yararlanmak hakkına sahip 
oldu%u hizmetlerdir. Onun için, vergi yükünün hem adil olması - çok kazanandan 
çok, az kazanandan az alınması - hem yeterince düzeyde alınması ve hem de bunla-
rın bir kısmının korumasız kitleler için kullanılması, bizim vazgeçemeyece%imiz bir 
erektir ve bunun takipçisi olaca%ız.

Hükümet Programında, sübvansiyonlardan vazgeçilece%i, devletin mali yar-
dım vermekten, sübvansiyon vermekten vazgeçece%i söylenmektedir; biraz daha 
ayrıntılı bir biçimde, örne%in, sa%lık kurulu"larına, hastanelere bundan böyle do%-
rudan sübvansiyon, mali yardım verilmeyece%i, bunun yerine bir prim sisteminin, 
genel sa%lık sigortasının getirilece%i söylenmektedir.

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Buna mı kredi açıyorsunuz Hoca?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — De%erli arkada"larım bir pazar eko-

nomisinin sosyal bir pazar ekonomisi haline dönü"mesinin bir pazar ekonomisi-
nin, vah"i bir kapitalizm haline dönü"memesinin en temel araçlarından biri, dev-
letin, sübvansiyon aracını, çok geni" bir biçimde, adilane ve toplumun ihtiyaçlarını 
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gözeterek kullanmasıdır. Sa%lık nedeniyle sübvansiyon gerekebilir; topra%ı az oldu-
%undan yeti"tirdi%i ürün kendisine yetmeyen insan için sübvansiyon gerekebilir; 
okulda okuyabilmek için para bulamayan çocuk için sübvansiyon gerekebilir; adalet 
hizmetlerinden yararlanabilmek için sübvansiyon gerekir... Pek çok noktada, pek 
çok insan, e"it haklardan yararlanabildi%i bir toplumda ya"ayabilmek için bu mali 
yardımlardan yararlanır.

Sosyal piyasa ekonomisini çok ba"arılı bir biçimde uygulamı" Alman ekonomi-
si, ilke olarak, yüzde 100 yarı"macı bir ekonomiye ve pazar ekonomisine oturdu%u 
halde, öyle bir i"leyi"i, vah"i kapitalizmden kurtarabilmek için, insanların tek ba"la-
rına fiyat i"leyi"lerine, maliyet i"leyi"lerine her türlü ihtiyaçlarıyla terk edildi%i bir 
sistemden kurtarabilmek için, orada çok geni" bir sübvansiyon bütçesi uygularlar. 
Avrupa Toplulu%unun tümünde de, çok çe"itli nedenlerle, sübvansiyon, bir devletin 
sosyal olmasının temel niteli%idir.

$imdi, “hastanelere do%rudan sübvansiyon verilmeyecek” deniyor.
Genel sa%lık sigortası da henüz yeterince yaygınla"tırılmı" de%il, henüz ciddi 

olarak ba"lamı" de%il. Sosyal güvenlik sistemlerinin hizmetlerinden, sosyal güven-
lik a%ından yararlanan insan sayısı da 60 milyonluk Türkiye içinde bir avuç insan…

Peki, bu ülkede ya"ayan yurtta"lar, e%er sa%lık hizmetleri sübvanse edilmezse 
nasıl olacak da, o maliyetleri ödeyebilecek parayı bulup, sa%lık hizmetlerinden ya-
rarlanacaklardır? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Ye%en, bacanak ne yapıyor?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Onun için, sübvansiyon konusunda, 

zannediyorum amacı a"an bir ifade olmu"tur ve Programın birçok yerinde sosyal 
devletin gereklili%ini vurgulayan Hükümet, burada, aslında amacı a"an -sübvansi-
yonların daha anlamlı, daha hakça, amaca daha uygun kullanılmasını ifade etmek 
isterken - böyle bir ifade yanlı"lı%ı göstermi"tir. Bunun böyle oldu%una inanmak 
istiyoruz.

ALGAN HAÇALO%LU ("stanbul) — Niye kredi açıyorsunuz?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz, vergi ge-

lirlerini artırabilmek ve bununla da, devleti, hizmet verebilir hale getirebilmek 
için, birinci Koalisyon Hükümeti, döneminde de - onun Koalisyon Protokolünde ve 
Hükümet Programında da - muafiyet vs istisnaların çok çe"itli oldu%unu, verginin 
aslını artık ortadan kaldıran, vergiyi "eklen var gibi gösterip, ama uyguladı%ı mua-
fiyet, istisna ve indirimlerle vergiyi yok eden bir sistemin düzeltilmesi gerekti%ini, 
bu muafiyet ve istisnaların kaldırılması gerekti%ini ifade etmi"tik. Bunu da Birinci 
Koalisyon Hükümetimiz elden geldi%ince yerine getirdi ve birçok muafiyet ve istis-
nayı kaldırdı.

Bugünkü Programda da, muafiyet ve istisnaların kaldırılaca%ı yazılıyor; ama, 
mali kesime geldi%i zaman, muafiyet, istisna ve indirimlerin özendirilece%i ifade 
ediliyor, bunların sa%lanaca%ı ifade ediliyor.

De%erli arkada"larım, bence, bu Hükümet Programının, Hükümetin, tekrar 
birlikte mali açıdan dü"ünmesi gereken en önemli noktalarından biri budur. Bu-
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gün mali kesim, yani bankalar, döviz alım satımcılar, menkul kıymet borsalarında 
u%ra"anlar, bütün bu mali kesim, vergi muafiyet ve istisnasından yeterince yarar-
lanmaktadır; ama, en önemlisi, aslında mali kesim, bundan sa%ladı%ı kaynakları 
yatırıma yöneltmek, yatırıma kaynak sa%lamak ve böylece ülkenin geli"mesinin, 
kalkınmasının hızlandırılmasına hizmet etmek yerine, kendi içinde dönen bir rant 
ekonomisi olu"turmu"tur. Dilerdim ki, Sayın Ba"bakan burada olsaydı ve Türkiye 
ekonomisinin bu en temel sorununu dinlese ve yanıt vermek imkânına sahip olsay-
dı... (RP sıralarından, “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Bu rant ekonomisi kesimi, Türkiye’nin ekonomik büyümesini önemli ölçüde 
yava"lattı%ı gibi, ayrıca, kamu vicdanınca “haksız” diye adlandırılabilecek kazanç 
yollarına da açık kapı bırakmakta ve gelir bölü"ümünü çok acımasız bir biçimde 
kötüle"tirmektedir.

HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Ortak, alkı"ı nereden alıyorsun?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu Programda eksik gördü%ümüz 

bir nokta, Türkiye’nin sanayile"me erkinin, sanayile"me amacının, sanayile"me he-
definin yeterince vurgulanmamı" olmasıdır, özellikle, yedinci plan döneminin ba"-
layaca%ı önümüzdeki yılda, bu plan dönemi ba"lamadan önce, Türkiye’nin temel 
sanayi hedeflerinin, temel sanayile"me iradesinin belirginle"mi" ve vurgulanmı" 
olmasını gerçekten çok isterdik.

Destekleme alımları konusunda da birkaç "ey söylemek istiyorum.
Anla"ılan, ürün fazlası olan bazı tarım sektöründe (Çay gibi, tütün gibi, fındık 

gibi) destekleme alımlarının daha az, daha dar kapsamlı ve daha az parayla yapıla-
ca%ı ifade edilmektedir. Do%rudur, haklıdır. E%er, tütünü, çayı, fındı%ı satamıyor-
sanız, satabilme imkânınız yoksa, bunları büyük maliyetlerle yıllarca stokluyor ve 
sonunda yok etmek durumunda kalıyorsanız ve bundan ötürü, bu yanlı" üretim-
den ötürü büyük zararlara u%ruyorsanız, elbette üretimin, pazarlama ihtiyaçlarına 
uygun bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerekir; ama, bunun bugün Programın 
temel hedeflerinden biri haline getirilmesi, korkarım ki, tütün, çay ve fındık üreti-
cisinin bedel ödemesi gibi, bir sonucu do%urabilir. Tütün, çay, fındık gibi fazla üre-
tilen ürünlerin arzlarını kısıcı önlemler elbette alınmalıdır, bunda hiçbir tereddüt 
yoktur; ama, bunların neyi üretece%i, nasıl üretece%i, nereden geçinece%i, ne i"le 
me"gul olaca%ı da belirlenmelidir. E%er Programda yalnızca bunların alımlarının 
yeniden gözden geçirilece%i yazılır ve bunun kar"ılı%ında yapılması gerekli "eyler 
ifade edilmezse o zaman, zannediyorum ki, bir yeni sosyal gerginlik noktası bizi 
beklemektedir.

Birinci Koalisyon Protokolünde ye Hükümet Programında ücretlerin, maa"la-
rın ve destekleme fiyatlarının, emekli, dul ve yetim maa"larının enflasyonun altın-
da kalmayaca%ı ve ekonomik büyümeye ko"ut olarak, ayrıca refahtan pay alaca%ı, 
açık seçik yazılmı"ken, bu Hükümet Programında, ücretlerin, maa"ların, emekli, 
dul ve yetim aylıklarının ve destekleme alımlarının, yani köylünün gelirinin güven 
altında tutulaca%ı, enflasyondan zarar görmeyece%i ve refah artı"ından pay alaca%ı 
yolunda ifadeye rastlamadım; bunu da bir büyük eksiklik sayıyorum. (RP ve CHP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)



6802 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

E%itimde, sekiz yıllık temel e%itim, birinci Hükümetin temel hedeflerinden 
biriydi ve birinci Hükümet, sekiz yıllık temel e%itimi gerçekle"tirme yolunda bazı 
öncü adımları atmı"tı. Bugün bu Programda, sekiz yıllık temel e%itimin hızla yay-
gınla"tırılaca%ı konusunda bir ifadeye rastlanmamı" olmasını, sadece bir unutkan-
lık sayıyorum ve birinci Hükümetin devamı olarak bu Hükümetin de sekiz yıllık 
temel e%itimi artıraca%ına, geni"letece%ine inanıyorum.

". MEL"H GÖKÇEK (Ankara) — Muhalefet adına konu"uyorsun; sa% ol!
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — De%erli arkada"larım, bugün 

Türkiye’nin ve bütçenin temel sorunu, ba"ka konu"macı arkada"larımızın da ku"-
kusuz sık sık vurgulayaca%ı üzere, iç borçların faiz yüklerinin, dı" borçların faiz 
yüklerinin, ama özellikle iç borçların faiz yüklerinin tasımlamaz, kaldırılamaz bir 
boyuta gelmi" olmasıdır. Bu, ne bugünkü ne dünkü ne de ondan önceki hükümetin 
bir suçudur. Bu borç stokunun çok artmı" olması ve bu borç stokunun olu"turu-
labilmesi için çok yüksek faizlerin ödeniyor olması, bugün bütçeye, hiçbir ça%da" 
mali sistemde rastlanmayacak ölçüde faiz yükünü de beraberinde getirmi"tir. Bu 
çok büyük bir sorundur ve bu sorunu kendi içinde çözmekten ba"ka bir çare yoktur.

“Bu iç borç faiz yükünü oldu%u gibi tutalım, iç borçlanmayı bugünkü hızıyla 
sürdürelim, vergileme vesaire yapmayalım, bugün aynen bunu böyle götürelim, bu-
nun yerine bir miktar K!T satalım, bir miktar arsa satalım - bunları, tabii, özelle"-
tirmek, satmak gerekiyorsa, hiçbir itirazım yok, onu kastetmiyorum - bu amaçla 
bunları elden çıkaralım” demek, bu sorunu çözmez. Çünkü, gelecek yıl... (RP, ANAP 
ve CHP sıralarından alkı!lar)

Hiç bo" yere kendi kendinize gelin güvey olmayın; bir hükümete yol göster-
mek, ele"tiriler yapmak, Grup olarak kendisinden beklediklerimizi ifade etmek, 
ama kendisini güvenle desteklemek çok do%al bir "eydir, çok do%al bir sonuçtur, 
Onun için, bu nesnel sorumlu sese siz alı"acaksınız, hepimiz zaman içinde alı"aca-
%ız.

MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — SHP Grup Ba"kanvekiline de yakı"an bu-
dur i"te!

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Eskisi gibi, “kör kör parma%ım gözü-
ne; bu hükümet benim hükümetim; yalan dolan varmı", hırsızlık varmı", haksızlık 
varmı", zararı yok, geçsin gitsin” demek yok. (RP ve CHP sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı!lar) Bu yok, bu yok, bu yok...

Zannediyorum, iç borçlar konusunda, iç borçların getirdi%i faiz yükü konusun-
da yedek çözümler üretmek yerine, iç borçları, özellikle bankalarla birlikte, vade 
açısından ve faizleri açısından yeniden düzenlemekte büyük zorunluluk vardır. 
E%er, Hükümet ve onun ekonomi kanadı, bunu yapmak yerine ba"ka yapay çözüm-
ler ararsa, bu sorunu çözmez, bu sorunu daha da büyümü" bir biçimde gelecek hü-
kümetlere devreder.

!ç borçların faiz yükünün ve vadelerinin, bu borcu veren kurum ve kurulu"-
larla, özellikle bankalarla, yeniden bir düzene ba%lanması, kar"ılıklı anlayı" içinde 
yeni bir düzene ba%lanması, elbette belli kesimlerin istemeyece%i ve kar"ı çıkaca%ı 
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bir yöntemdir; ama, bugünün ko"ullarında, ben, Türkiye bütçesinin esenli%e çıka-
rılması, Türkiye ekonomisinin esenli%e çıkarılması, enflasyonun denetim altında 
tutulabilmesi için ba"kaca da yapılabilecek bir "ey göremiyorum. Onun için, Hükü-
metimizin bu konu üzerinde dü"ünmesini tekrar rica ediyorum.

Belediyelerle ilgili yasa tasarısı, belediyelere yeni kaynaklar getiren yasa ta-
sarısı, zannediyorum, umuyorum, önümüzdeki günlerde yasala"acak. Ancak, bu, 
tabii, belediyelerin ihtiyaçlarını uzun sürede kar"ılayacaktır. Vergi yasaları ihtiyaç-
ları aniden kar"ılayamaz; ama, bugün belediyelerin gerçekten o yörede, o kentte 
ya"ayan insanlara hizmet götürebilmesi açısından dayanılamayacak ölçüde a%ır bir 
yükü ta"ıma "anssızlıkları vardır. Bugün, Ankara’da bakanlık kapılarında rastladı%ı-
nız neredeyse her iki ki"iden, her üç ki"iden biri, bir belediye ba"kanıdır.

"BRAH"M HAL"L ÇEL"K ($anlıurfa) — Siz o hale getirdiniz!
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu insanlar, yörelerindeki insanlara 

hizmet verebilmek, onların ihtiyaçlarını kar"ılayabilmek, onların ula"ım, kanali-
zasyon, yol, su, her neyse, ihtiyaçlarını kar"ılayabilmek için, âdeta kendi ki"ilikle-
rinden ve onurlarından fedakârlık yaparak, bazen günlerce kapılarda bekleyerek, 
bu hizmetlerin gerektirdi%i kayna%ı bulma erdemlili%ini gösteriyorlar. “$imdi vergi 
yasası çıkıyor; onun için, belediyelere mali yardıma ihtiyaç yoktur” demek, bence, 
çok yanlı" bir yakla"ımdır ve Hükümetin böyle yapmayaca%ına inanmak istiyorum.

De%erli arkada"larım, bu Hükümet Programında rastlamak istedi%im, ama 
rastlayamadı%ım noktalardan biri de, bugün Türkiye’nin ba"ında, “sıcak para” diye 
adlandırdı%ımız, “hot money” diye adlandırdı%ımız bir büyük belanın olmasıdır.

Türkiye’de reel faizler çok yüksek oldu%u için bugünkü ko"ullarda, 1 dolara, 
a"a%ı yukarı yüzde 20-25’e ula"an faiz ödeniyor; oysa, bunun Avrupa’daki ve Ameri-
ka Birle"ik Devletlerindeki düzeyi yüzde 6-8 dolayındadır ve Türkiye, bu dolara, bu 
marka, bu sterline, bu franka, yüzde 20-25‘lere varan bir faizi ödüyor.

Bu, tabii, do%al olarak kârlı alanlar arayan, spekülatif kazançlar arayan, yüksek 
faiz arayan uluslararası dola"ımdaki paranın Türkiye’ye gelmesine ve bizim ihti-
yaçlarımızda kullanılmasına olanak tanıyor. Bu iyi, güzel denebilir; ama, bunun iki 
tane önemli sonucu oluyor. Bu sonuçlardan bir tanesi "udur: Faiz yükünü dü"ürme-
ye kalktı%ınız zaman, sıcak paranın kaçaca%ı korkusunu teninizde hissediyorsunuz 
ve bu yüksek faiz oranını bir anlamda sürdürmek zorunda kalıyorsunuz. Bu yüksek 
faiz oranının sürdürülmesi, hem Türkiye’nin ekonomik istikrarının böyle her an 
de%i"ebilir bir olguya ba%lanması sonucunu getiriyor hem de içerideki faizin yük-
sek olması ve dolayısıyla rant gelirlerinin çok olması, emek ve di%er gelir türlerinin 
daha az olması, gelir bölü"ümünün haksız olması sonucunu getiriyor.

Ayrıca, bu “hot money”, sizin gerçekçi kur ayarlaması yapmanızı da önlüyor; 
yani, bu para kaçacak diye, Türk Lirasının de%erini dü"üremiyorsunuz, Türk Lira-
sını gerçekçi bir baza oturtamıyorsunuz, daima, oldu%undan yüksek tutuyorsunuz 
- ki, bu sıcak para kaçmasın - ama, bunun sonucunda da ihracatınız azalıyor, ticaret 
bilançonuz açık veriyor, bu, ödemeler bilançosuna atlıyor ve oradan tekrar yeniden 
sıcak para teminine zorunlu kalıyorsunuz ve böylece döngü, kendini besleyip gidi-
yor.
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BA$KAN — Sayın Gürkan, son 5 dakikanız.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Onun için, sıcak paranın çözülmesi-

ni bu Hükümetten bekliyoruz.
"BRAH"M HAL"L ÇEL"K ($anlıurfa) — Sen daha çok beklersin!
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Özelle"tirme konusunda da birkaç 

söz söylemek istiyorum.
Özelle"tirme, bugün tüm dünyanın ve istisnasız tüm ekonomilerin kabul etti-

%i, gerekli gördü%ü bir olgudur. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin de özelle"tirmeye 
ilkesel olarak hiçbir itirazı yoktur. !çinde bulundu%umuz ça%da ve dünya ko"ulların-
da, ne pahasına olursa olsun, devlet i"letmecili%inde ısrar etmenin, akılla, mantıkla 
ba%da"abilir bir tarafı yoktur. E%er biz, ekonomik verimlili%i ön planda tutuyorsak, 
ülkenin ekonomik verimlili%inin yükselmesini istiyorsak, elbette verimsiz çalı"an, 
birçok politik darbeyi sineye çekmek zorunda kalan, birçok nedenle, verimli çalı"-
ma "ansını yitirmi" bulunan i"letmelerin özelle"tirilmesi gerekebilir. Ama, burada 
birkaç noktaya önemle de%inmek istiyorum.

Dünya Bankası, özelle"tirmenin hangi ko"ullarda haklı, ba"arılabilir ve do%ru 
oldu%unu tespit etmi"tir, bunu da göndermi"tir. Dünya Bankası diyor ki: “özelle"-
tirme, ekonomik verimlilik amacına yönelik olmalıdır, ekonominin genel verimli-
li%ini yükseltmek için özelle"tirme yapılmalıdır.” Yoksa, “kamudan alayım da, ne 
pahasına olursa olsun özele vereyim... Bütçe açı%ım var, ne pahasına olursa olsun 
bir "eyler satıp kapatayım ya da, bir alıcı çok heveslendi, politik olarak destek de ve-
riyor, ona da bu i"letmeyi vereyim” gibi yakla"ımlarla özelle"tirme yapılacak olursa, 
bu, Dünya Bankasının dahi kabul etmedi%i bir yakla"ımdır. (RP sıralarından alkı!lar)

MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — $imdiye kadar nerelerdeydiniz?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Dünya Bankası, ekonomik verimlili-

%in artırılmasını ön planda tutuyor. O halde, ilke olarak, ekonomik verimlili%in var 
oldu%u i"letmeleri satmakta, Dünya Bankası açısından da bir zorunluluk yoktur. 
E%er satıyorsanız, ba"ka nedenlerle satıyorsunuz demektir ve bu, Dünya Bankası-
nın kabul etti%i bir do%ru özelle"tirme de%ildir.

Dünya Bankası ikinci olarak "unu söylüyor ve ısrarla söylüyor: “Ne pahasına 
olursa olsun, özelle"tirmeyle, özellikle büyük çaplı özelle"tirmelerle ilgili olarak bir 
sosyal planınız elinizin altında olacak. Bu tesisi, bu "irketi özelle"tirdi%imde, bura-
dan ne kadar i"siz çıkacaktır; bu i"sizin ne kadarını emekli yapaca%ım; ne kadarına 
i"sizlik sigortası ödeyece%im; ne kadarını e%itimden geçirerek ba"ka sektörlerde 
i"gücü olarak kullanaca%ım? diye bunun çok ince dü"ünülmü" bir sosyal plana ba%-
lanmasını zorunlu kılmaktadır.”

Hükümet Programında aslında bunlar öngörülmü"tür; do%rudur ve destekli-
yoruz. Hükümet, “bunları ben, ne pahasına olursa olsun, hiçbir sosyal ihtiyaç prog-
ramlaması yapmadan, i"sizlik sorununa bir yanıt vermeden yapaca%ım” demiyor; 
ama, hızlı özelle"tirme, bir an önce bütçe açı%ını kapatabilme, bir an önce nakit 
kaynaklara ula"abilme, bir an önce eldeki avuçtakini satıp, bütçe açı%ım, kamu kesi-
mi finans açı%ını biraz dü"ürebilme ve dolayısıyla enflasyonun çok ileriye gitmesini 
önleme amacıyla, korkarım, endi"e ederim ve kaygı duyarım ki, çok daha önceden 



I. Ç"ller Hükümet" • 6805

hazırlanmı" olan - bu sosyal planlama yapılmaksızın - özelle"tirmelere gidilir ve bu, 
toplumda büyük tepkiler do%urur.

ALGAN HACALO%LU ("stanbul) — !ktidar sizlersiniz...
AL" D"NÇER (Ankara) — !ktidarda mısınız, muhalefette misiniz?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — De%erli arkada"larım, toplum, bu-

gün zaten, anlattı%ım üzere, konu"mamın giri" kısmında uzun uzun betimledi%im 
üzere, birçok korkuyla ya"amak zorunda kalan bir toplumdur. $imdi, bu topluma, 
âdeta, bazı kanalların, bazı kaynakların, bazı odakların bir tür özelle"tir histerisi 
halinde saldıkları korkuyu e%er biz önlemezsek, her özelle"tirmede çok geni" tepki-
lere, kar"ı koymalara ve dirençlere u%rarız.

Onun için, biz SHP olarak diyoruz ki, evet, ekonomik verimlili%i yükseltmek 
için özelle"tirme yapılmalıdır, itirazımız yok; ancak, mutlaka bir sosyal planlamayla 
yapılmalıdır ve mutlaka, satılması gerekli ve ekonomik verimlili%i yükseltecek olan-
lar satılmalıdır ve mutlaka, toplum ikna edilmelidir.

". MEL"H GÖKÇEK (Ankara) — PTT’yi satacak mısınız Sayın Gürkan? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bunu açıkça söylüyorum ve bunu, 

yeni Hükümetimizden, lütfen, SHP’nin bir uyarısı olarak bir kenara yazmalarını 
istiyorum.

Zaten her alanda a%ır gerginlikler ya"ayan bu topluma, etnik alanda, inanç 
alanında, ya"am güvencesi alanında, i" bulup bulamama alanında çok a%ır yükleri 
ta"ıyan, çok a%ır gerginlikleri ta"ıyan bu topluma, durmaksızın, belli odaklar, belli 
kanallar eliyle, “i"te bunlarda satılacak, ama sen ne olacaksın?” sorusunun yanıtı 
verilmeksizin bir özelle"tirme histerisi yayılırsa, bu var olan gerginliklere dayanıl-
maz yeni gerginlikler ekleme sonucunu getirir.

". MEL"H GÖKÇEK (Ankara) — PTT’ye ne diyeceksiniz Sayın Gürkan?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Dünya Bankasının çok ısrarla üze-

rinde durdu%u özelle"tirme kurallarından biri de, özelle"tirmenin bütününün bir 
plana ba%lanmasıdır. Kimi özelle"tirilebilir kimi özerkle"tirilebilir, kimi bugün satı-
lır, kimi yarın satılır, kimi kapatılır; ama bütün bunların bir plana ba%lanmı" olması 
lazımdır.

Özelle"tirmenin ba"arılı oldu%u tüm ülkelerde, tüm devlet i"letmeciliklerini 
kapsayan, geni" bir zamanlama planı ve geni" bir maliyet planlaması vardır, sosyal 
planlama vardır. (RP ve CHP sıralarından “günah çıkarıyor” sesleri)

TÖYÖK, böyle bir amaca yönelik tasarıydı. TÖYÖK’ün eksi%i olabilir; ama, 
TÖYÖK, K!T olgusuna belli bir bütünlük içinde bakan bir yakla"ımdı: “Hangisi ne 
zaman özelle"tirilecek, hangisi özerkle"tirilecek, hangisinin teknolojisi iyile"tirile-
cek, hangisi kapatılacak, hangisinin arsası satılacak, hangisinin i"letmesi devredi-
lecek, hangisinin yerine yenisi kurulacak, hangi ko"ullarda özelle"tirilecek?” bütün 
bunları bir plana ve sisteme ba%layan bir yasaydı. $imdi, anla"ılan, TÖYÖK yasası 
çıkmıyor; ama, bizim, Hükümetten ısrarımız "udur: TÖYÖK yasası çıkmıyor olsa 
dahi...
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MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Vaz mı geçtiniz?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ben Hükümet de%ilim. Ben sadece 

oy veririm veya vermem. (ANAP, RP ve CHP sıralarından alkı!lar) 
BA$KAN — De%erli arkada"lar, dinleyiniz. Sayın Gürkan, süreniz doldu, lüt-

fen...
$EVKET KAZAN (Kocaeli) — Hükümet orta%ı de%il misiniz?
BA$KAN — Dinleyelim de%erli arkada"lar.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim.
TÖYÖK yasası çıkmıyorsa, mutlaka, özelle"tirme, bir sisteme, sistemati%e ba%-

lanmalıdır, açık ve saydam olmalıdır ve herkes tarafından, neyin, ne kadar, ne za-
man, hangi ölçüde özelle"tirilece%i bilinmelidir.

Son olarak PTT hakkında bir "ey söyleyeyim: PTT, aniden çıkmı" bir özelle"tir-
me projesidir. (ANAP, RP ve CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

“Niçin aniden PTT?” sorusunun yanıtını henüz daha bulabilmi" de%iliz. (ANAP, 
RP ve CHP sıralarından alkı!lar)

Onun için, PTT’nin hangi ko"ullarda özelle"tirilece%ini bilmedi%imiz için, 
PTT’nin özelle"tirilmesine, bu a"amada, Grup olarak pe"in bir kabul göstermiyo-
ruz; ama, Hükümet gelir, getirir, anlatır; e%er, ekonominin gerekleri haklı göste-
riyorsa, e%er ülkenin yararı varsa, e%er özel tekelle"meye neden olmuyorsa, e%er 
yüksek kârların bir biçimde özelle"tirilmesi sonucunu do%urmuyorsa ve Hükümet 
ve bu konuda Grubumuzu ve bundan etkilenecek tüm insanları ciddi bir biçimde 
ikna ederse, elbette Hükümetin bu Programına da bu noktadaki yakla"ımına da 
“evet” diyece%iz.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; sözlerimi "öyle bitirmek istiyorum: Türki-
ye, her hükümetin gö%üslemek "anssızlı%ına u%ramadı%ı çok a%ır sorunları, bugün 
bu Hükümetin sırtına vurmu"tur.

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

ba"ında yeni bir Ba"bakan vardır; içindeki pek çok insan, yıpranmamı" yeni insan-
lardır. 

ABBAS "NCEAYAN (Bolu) — Yıprananlar kim?
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Biz, bu Hükümetin, ülke sorunla-

rına iyi niyetle, ciddiyetle, sorumluluk duygusu içinde, cesaretle sahip çıkaca%ını 
umuyor, kendilerine ba"arılar diliyoruz.

Sayın Ba"kanımızı ve Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. (SHP, ANAP, RP 
ve CHP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Gürkan.
De%erli milletvekilleri, saat 13.00’e yakla"tı. Görü"melere kaldı%ımız yerden 

devam etmek için, saat 14.00’te toplanmak üzere birle"ime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 12.53
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!K!NC! OTURUM 
BA"KAN: Hüsamettin Cindoruk 

KÂT!P ÜYELER: Feridun Pehlivan (Bursa)
I!ılay Saygın (#zmir)

Açılma Saati: 14.00

BA$KAN — Sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121’inci 
Birle"iminin !kinci Oturumunu açıyorum.

Hükümet Programının Görü#ülmesi (Devam)
BA$KAN — Görü"melere kaldı%ımız yerden devam ediyoruz.

$imdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Deniz Baykal’da.

Buyurunuz Sayın Baykal. (CHP, RP ve ANAP sıralarından alkı!lar)

FA"K ALTUN (Antalya) — Hükümet yok, Sayın Ba"kan.

BA$KAN — Sayın Bakanlarımızdan üçünü görüyorum...

FA"K ALTUN (Antalya) — Ba"bakan nerede, Sayın Ba"kan?

BA$KAN — Mazeretini biraz evvel Sayın Cevheri söyledi, sanıyorum o maze-
ret sürüyor arkada"lar.

Buyurunuz Sayın Baykal.

CHP GRUBU ADINA DEN"Z BAYKAL (Antalya) — Sayın Ba"kan, sayın 
milletvekilleri; televizyonlarının ekranlarında Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
görü"meleri izleyen sevgili vatanda"larım; hepinizi, tümünüzü, Cumhuriyet Halk 
Partisi adına, kendi adıma en içten duygularla, sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkı!lar)

Yeni olu"turulan bir Cumhuriyet Hükümetinin Programını müzakere etmek 
için Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmı"tır. Hükümetin Program görü"meleri-
nin çok talihsiz bir zamanlamaya maruz kaldı%ı görülüyor. Hepimiz, bu Hükümet 
göreve ba"larken, kar"ı kar"ıya kaldı%ımız olumsuz olayların etkisi altındayız.

Hükümet Programıyla ilgili dü"üncelerimi, görü"lerimi ifade etmeye ba"lama-
dan önce, dün ak"am Sivas’ta ya"anan olayla ilgili derin üzüntülerimi ifade etmek 
istiyorum.

Dün, Türkiye’de bir süreden beri örne%ini görmedi%imiz türden bir terör ola-
yıyla, bir saldırı olayıyla kar"ıla"tık. Ülkemizde çok yaygın bir biçimde, co%rafyamı-
zın çok de%i"ik yörelerinde sık sık terör olaylarıyla kar"ılıyoruz; ama, dün Sivas’ta 
ya"anan terör olayı, farklı bir olaydı. Türkiye’nin, çok a%ır iç gerginlikleri ya"adık-
tan, büyük iç çeki"melerin içinden geçtikten sonra artık bir ölçüde, sükûnete, barı-
"a, huzura ihtiyacı oldu%u bir dönemde, böyle bir barı"ı sa%lamak için ola%anüstü 
bir gayreti herkesin gösterme gere%ini kavradı%ı bir noktada, böyle bir olayın ya-
"anmı" olması gerçekten büyük talihsizlik olmu"tur.
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Dün ya"anan olay dolayısıyla, bütün milletimizle birlikte, derin üzüntülerimizi 
birbirimize ifade etmeliyiz, bu olayın anlamı üzerinde dü"ünmeliyiz.

Türkiye, kendisiyle çok fazla u%ra"an bir ülke konumunda. Çok uzun bir süre 
birbirimizle kavga ettik; iç çeki"melerin, iç tartı"maların etkisi altına girdik ve ken-
di kendisiyle u%ra"an bir ülke konumundan uzun süre çıkamadık.

$imdi, Türkiye’nin bir iç barı", bir iç huzur dönemine ihtiyaç duydu%u bir nok-
tada, tekrar çok tehlikeli bir iç gerginlik sürecinin ba"latılması çok büyük bir yanlı" 
olmu"tur.

Toplumumuzun bütün kesimlerinin bir an önce, birbirine daha ho"görülü, bir-
birine daha sıcak, daha sevecen yakla"ma gere%i üzerinde dü"ünmesi ve toplumu-
muzun çok muhtaç oldu%u sevgi, karde"lik ve ho"görü ortamını elbirli%iyle yeniden 
in"a etmemiz, mutlak bir zorunluluktur; dönem bunu gerektiriyor.

Dün ya"adı%ımız olay, bu ihtiyacı bir kez daha herkesin kavramasına yardımcı 
olursa, bundan bir yarar çıkarılmı" olunabilir; ama, çok a%ır bir olaydır, 35 vatan-
da"ımızı kaybettik.

Türkiye, tekrar, kendi kendisiyle u%ra"an, kendi insanlarına dü"manlık duyan, 
kendi insanlarıyla barı"ık ya"ayamayan bir ülke görüntüsü vermeye ba"ladı. Bunun 
en kısa zamanda kontrol altına alınması ve bir daha böyle olayların ya"anmaması 
için gereken özenin herkes tarafından gösterilmesi gerekti%ine inanıyorum.

Bir toplumda herkes aynı "ekilde dü"ünmek zorunda de%ildir. Herkes, birbirin-
den farklı inançlara, inanı"lara, dü"üncelere sahip olabilir. Bu dü"ünceler, çok tah-
rik edici bir biçimde de ifade edilmi" olabilir; ama, hepimizin, dü"ünce kar"ısında 
bir temel ho"görüyü, anlayı"ı kendine ve inancına güveni sergileyecek bir olgunluk 
noktasında olmamız lazımdır.

Dün ya"anan olayla ilgili sevindirici bazı noktalar bulmak belki mümkün. Ola-
yın, Türkiye’de bir mezhep tartı"masına dönü"me e%ilimi göstermemi" olması, bir 
iç inanç kavgası haline dönü"memi" olması gerçekten sevindirici bir noktadır, ko-
runması gereken bir noktadır.

Ayrıca, üzerinde dikkatle durulması gereken bir ba"ka nokta, dünkü olayın, 
Sivas’ta ya"ayan yurtta"larımızın ezici ço%unlu%u tarafından onaylanmadı%ını, on-
ların katılmadıkları, üzüntüyle tespit ettikleri bir olay niteli%inde ortaya çıktı%ının 
ö%renilmesi de, bu açıdan sevindirici olmu"tur. Sivas halkı bu olayların içinde de-
%ildir, bu olayların parçası de%ildir. Örgütlü, küçük bir grubun bu olayların içinde 
bulundu%u, artık açıkça ortaya çıkmı"tır.

Tabii, bu noktada üzerinde durulması gereken bir temel konu var, o da "udur: 
Olayı de%erlendirirken, bu saldırının do%rudan sorumlulu%unu üstlenen çevrelere 
sahip çıkma, onları haklı gösterme, onların davranı"larını me"rula"tırma anlamı-
na gelebilecek açıklamaların yapılmasından, herkes, özellikle Hükümet yetkilileri, 
özellikle !çi"leri Bakanı, Ba"bakan, Hükümet adına konu"an herkes ve siyasi parti 
liderleri, özenle kaçınmalıdırlar. (CHP sıralarından alkı!lar) Bir acı olay ya"andı, bu 
olayı bir daha ya"amamalıyız, ya"amamak için, olaya, kimse, haklılık, me"ruiyet 
vermemelidir. Olayın kar"ısında herkes, ölçülü, dikkatli; ama kararlı bir tavır ta-
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kınmalıdır. Bu olayların önünü almak zorundayız; bu hepimizin sorumlulu%udur, 
hepimize görev dü"üyor.

Bu tespitleri yaptıktan sonra dün ya"anan olayla ilgili olarak Hükümetin so-
rumlulu%una da dikkati çekmek istiyorum. Ne yazık ki, Hükümet bu konuda, üze-
rine dü"en dikkati, öngörüyü, kararlılı%ı zamanında gösterememi"tir.

Hükümetin, “Daha güvenoyu alamadım, o nedenle tam yetkili de%ilim” anla-
yı"ı içinde olması kesinlikle kabul edilemez. Kıbrıs’ta ödün verirken, teröristler-
le ilgili af kararnamesi hazırlıkları yaparken kendisini yetkili gören Hükümetin, 
yurtta"larının can güvenli%ini açıkça tehlikeye sokan bir süreç ba"lamı"ken, bunun 
kar"ısında etkin ve kararlı davranı" gösterememesi, hiçbir gerekçeyle haklı gösteri-
lemez. (CHP sıralarından alkı!lar)

Dün, ne yazık ki, bu ya"anmı"tır. Yava" çekilmi" bir film gibi, saat 13.30’dan 
sonra ba"layan olay, saat 20.00’den sonra bir kundaklama giri"imine dönü"mü"-
tür ve bu dönü"ümü oradaki yetkililer önleyememi"lerdir. Hükümet, bu giri"imin 
önlenmesi için gerekli önlemleri, kararlılı%ı alamamı"tır ve sonuç acı bir biçimde 
ortaya çıkmı"tır.

Otelde bulunan insanların saat 18.00’de Ankara’ya, dostlarına telefonlar aça-
rak, “acele Hükümet yetkilileriyle temas kurunuz ve bizi otelden tahliye ettiriniz, 
durum iyi de%il” diye feryatlarını bilenlerin, bu durumu açıkça de%erlendirmeleri 
kaçınılmaz olur. Ne yazık ki, bu ya"anmı"tır ve iktidar, zamanında gereken önlemi 
alamamı"tır.

!çinde bulundu%umuz dönemde, saat 13.30’da ba"layan bir karga"anın, hassas 
bölge sayılabilecek olan otelde ve kültür merkezi etrafında bir sabotajın, bir yangın 
giri"iminin, bir fiili saldırının etkisiz kılınacak "ekilde önlenememesi, bir il mer-
kezinde bunun ba"arılamaması, cumhuriyetin temsilerinin atıldı%ı Sivas’ta bunun 
gerçekle"tirilememi" olması, hiçbir "ekilde mazur görülemez. (CHP sıralarından al-
kı!lar)

Hükümet, göreve ba"larken ilk sınavını ba"arısızlıkla vermi"tir. Bunu üzüntüy-
le tespit ediyorum; ama olay, siyasi tartı"maya konu edilebilecek nitelikte bir olay 
de%ildir. Olayın, Türkiye’de bir daha tekerrür etmemesini diledi%imiz tehlikeli ni-
teli%i kar"ısında, hepimizin dikkatli, sorumlu, ölçülü bir davranı" içinde, Türkiye’yi 
çok muhtaç oldu%umuz barı"a, sevgiye, karde"li%e, kayna"maya ta"ıyacak bir tutum 
içinde bulunmamız mutlak zorunluluktur.

Türkiye’de herkes birbirinin benzeri dü"ünceye sahip olmak zorunda de%ildir, 
herkes birbirinin inancını payla"mak zorunda de%ildir; Türkiye, demokratik bir ül-
kedir, bir cumhuriyettir, laik bir cumhuriyettir; inanç özgürlü%ü de vardır, dü"ünce 
özgürlü%ü de vardır.

Ortadaki ihlaller, hukuk devleti içinde yasalar tarafından de%erlendirilir. Olay-
lara kar"ı ki"isel tepkilerin, saldırıların, !ktidar tarafından yurtta"ların can güvenli-
%ini üslenmi" sorumluluk duygusu içinde mutlaka önlenmesi kaçınılmaz bir devlet 
yönetme zorunlulu%udur. “Devletim” demenin gere%i yurtta"larının can hakkına, 
ya"am hakkına sahip çıkabilmektir. Yurtta"larımızı il merkezlerimizde, farklı dü-
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"üncelere, tartı"malı dü"üncelere sahip oldu%u için koruyamayacaksak, insanlı%ın 
içine, dünyanın içine nasıl çıkarız? Bunu, bir daha ya"anmaması gereken bir olay 
olarak görüyorum; bütün ülkemize, Sivaslılara “geçmi" olsun” diyorum, ölenlere 
Allah’tan rahmet, hepimize ba" sa%lı%ı diliyorum.

De%erli arkada"larım, bu olayın da ortaya koydu%u bir ciddi sürecin içinden 
geçiyoruz. Türkiye, bir süreden beri ola%an ya"am ko"ullarının dı"ına sürüklenmi" 
durumda. Ülkemizin güneydo%usunda hızla tırmanan bir terör olayı ya"ıyoruz. Bu 
terör olayının belli bir lokal sınırlamanın ötesine geçme e%ilimleri, son zamanlarda 
özellikle, dikkati çekiyor.

Büyük kentlerde turizm endüstrisini tahrip etmeye dönük olarak, turizm mer-
kezlerimizde ve konuyu uluslararası plana aktarma stratejisinin bir parçası olarak, 
çe"itli uluslararası merkezlerde terör olayının hızla tırmandırılmak istendi%ini gö-
rüyoruz.

Türkiye, bir büyük sınavın içinden geçiyor. Terör, e%er önümüzdeki dönemde 
do%ru politikalar izleyerek kontrol altına alamazsak, bizim için, bugün kar"ıla"tı%ı-
mız sorunların ötesinde, ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açabilecek bir tehli-
ke i"areti, bir alarm i"areti olarak görülüyor.

Bu geli"meleri de%erlendiren dünyanın dı" politika uzmanlarının, Türkiye’nin 
gelece%ine dönük yeni kaygıları dile getiren de%erlendirmeler yaptıklarına tanık 
oluyoruz. Türkiye, giderek, etrafında a%ırla"an bir çemberi, bir ku"atmayı ya"ar ko-
numa do%ru sürükleniyor. Bundan, büyük üzüntü duyuyoruz.

Elbette, Türkiye’nin bu noktaya gelmi" olması, sadece, terörün do%rudan il-
gilendi%i konuların ele alınmasıyla çözülemez. Türkiye’nin, yıllardan beri çok a%ır 
bir ekonomik politikanın baskısı altında eziliyor olması, yüzde 60’ların üzerinde 
bir enflasyonu on yılın üzerinde bir süredir Türkiye’nin ta"ımı" olması, gelir da-
%ılımının çok tehlikeli bir biçimde çarpıkla"mı" olması; bölgesel dengesizliklerin, 
artık, Türkiye’yi ba%ıran bir noktaya getirmi" olması, Türkiye’nin, giderek artan 
bir kimlik krizine, bir etnik ve inanç sorunlarıyla ku"atılmı" yeni bir karga"aya sü-
rüklenmesine yardımcı olan temel süreç olarak görülmelidir. Elbette, bu ekonomik 
olumsuzlukların, bir noktada böyle sıkıntılarla bizi kar"ı kar"ıya bırakmasını ön-
görmek yanlı" olmazdı. Ne yazık ki, "imdi bu noktaya do%ru geliyoruz.

Artık, Türkiye’nin çok yeni, çok sa%lıklı siyasal yakla"ımlar ortaya koymasına 
ihtiyaç var. Bizi bu noktaya getiren politikalarla, kadrolarla, anlayı"larla ölçülerle, 
bundan sonrası için artık yürüyemeyiz; açılan kredi bitmi"tir. Türkiye, derlenmek, 
toparlanmak, yeni bir anlayı"ın içine girmek, yeni bir iktidar anlayı"ıyla, yeni po-
litikalarla sorunların üzerine yönelmek durumundadır. Sadece günübirlik, günü 
geçirmeye dönük, idarei maslahatçı yakla"ımlarla, Türkiye’nin, yapısal krizlerini, 
temel sorunlarını artırdı%ına tanık oluyoruz. Bu olumsuz gidi"i önleyecek yeni yak-
la"ımlara ihtiyaç var. $imdi, böyle bir noktadayız.

Türkiye’yi, terör olayında kendisini gösteren, ekonomik göstergelerde kendisi-
ni gösteren olumsuzluklar ku"atmı" durumda. !ki yıla yakın bir süreden beri, güya 
yeni bir deney içinden geçiyoruz. Bu deney, Türkiye’de izlenen politikaları de%i"tir-
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memi"tir; aynı politikalar izlenmi"tir ve çok do%al olarak da, aynı sonuçlar ortaya 
çıkmı"tır.

Enflasyon, geçen yıl, son oniki ayda ortaya çıkan enflasyon, bundan önceki 
oniki ayda ya"anan enflasyonun üzerinde gerçekle"mektedir. Yarın ayın 4’ü; Mayıs 
ayıyla ilgili rakamlar açıklanacak. Çok açıkça görülecektir ki, son oniki ayın enf-
lasyon oranı, ondan önceki oniki aydan daha yüksek olacaktır. Enflasyonu indir-
me iddiasıyla i"ba"ına gelen bir hükümetin, daha hızlanan bir enflasyon sonucu 
kar"ısında ilgisiz, sorumsuz davranması, bunun do%al kar"ılanmasını talep etmesi 
mümkün olabilir mi? Ama, sonuç budur. Aynı politikalar izlenmi"tir, aynı borçlan-
ma politikaları izlenmi"tir, aynı, vergiden kaçırma politikaları izlenmi"tir, aynı har-
cama politikaları izlenmi"tir ve sonuç aynı olmu"tur.

Enflasyon böyle... Enflasyonun dı"ındaki bütün göstergelerde kaygı verici i"a-
retler var. Türkiye’nin dı" ekonomik ili"kilerinde umut verici bazı geli"meler kendi-
ni gösteriyordu; geride bıraktı%ımız dönemde, ne yazık ki, bu konuda da olumsuz 
geli"meler ortaya çıkmaya ba"lamı"tır.

Sadece, geride bıraktı%ımız bu yılın dört ayında, 4 milyar dolara yakın bir dı" 
ticaret açı%ı ortaya çıkmı"tır. Bu, 1991 yılında ortaya çıkan dı" ticaret açı%ının yarı-
sıdır; o zaman 8 milyardı, "imdi 12 milyar dolara gidiyoruz.

Dı" ticaret açı%ı tehlikeli bir biçimde artıyor, ihracat tıkanıyor, ithalat ola%a-
nüstü bir patlama gösteriyor.

Türkiye’de dı" ekonomik ili"kiler kaygı verici i"aretler vermeye ba"ladı. Yatı-
rımlar artmıyor, tasarruf artmıyor, tüketim e%ilimi hızla yükseliyor, tasarruf e%ili-
mi hızla azalıyor.

Türkiye sanayile"meyi unutmu"tu; iki yıldır hatırladı mı sanayile"meyi? !ki yıl-
dır da sanayile"meyi unutmaya devam etti.

Türkiye’de i"sizlik hızla artıyor. Çalı"an i"yerleri, giderek daha az i"çiyle i" gö-
rür hale geliyorlar.

Ekonomik veriler sa%lıksızdır, umut verici de%ildir, sosyal veriler umut verici 
de%ildir.

$imdi, yeni bir siyasal olu"umla kar"ı kar"ıyayız. Bu siyasal olu"umun da, ne 
yazık ki, umut verici olmadı%ı, sadece muhalefetin de%il, iktidarda sorumluluk al-
mı" siyasi parti sözcülerinin de açıklamalarından anla"ılıyor.

Bu kadar a%ır bir ortamda, bu kadar umutsuz yola çıkarak, bu kadar kendine 
güvenmeden yola çıkarak, Türkiye’nin, bu sorunların altından kalkması güç gözü-
küyor.

Bu açmazı, önce do%ru tahlil etmeliyiz ve çıkı" yollarını da birlikte do%ru sap-
tamalıyız.

Sadece "u noktaya dikkatinizi çekiyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi toplan-
dı, Hükümet Programını konu"uyor, Sayın Ba"bakan nerededir? Toplantıda oldu%u 
söyleniyor. (CHP ve ANAP grubu sıralarından alkı!lar) Toplantı 5 saattir devam edi-
yor, Sayın Ba"bakan toplantıda! Bundan daha önemli toplantı olur mu? Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi toplantısından daha önemli toplantı olur mu? (CHP ve ANAP 
sıralarından alkı!lar, DYP sıralarından gürültüler)

DEVLET BAKANI NECMETT"N CEVHER" ($anlıurfa) — Dı"arıda olanları 
bilmiyorsunuz galiba!

DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Haberimiz var, biliyorum, biliyorum.
Ba"bakan burada Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalı"malarına katılmak 

zorundadır; i"in ba"ı budur, amentüsü budur, i" öyle ba"lar. Talimatını verir, yar-
dımcısına istikâmetini gösterir, gönderir, toplantıda istenen kararı çıkartır. 50’nci 
Cumhuriyet Hükümetini kuruyoruz; 50 Cumhuriyet Hükümetinde bu manzara bu-
güne kadar ya"anmamı"tır. (CHP ve ANAP sıralarından “bravo” sesleri, alkı!lar)

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — !lk defa böyle bir "ey varit oluyor. 
M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Sayelerinde ya"anıyor.
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Bunu, Türkiye’ye vaat edilen de%i"imin, yeni-

lenmenin bir örne%i olarak mı alkı"layaca%ız? 
NURETT"N TOKDEMIR (Hatay) — Yaptı%ınız tespitlerin tedbirini alıyor 

Sayın Ba"bakan.
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — De%erli arkada"larım, ben sizin hakkınızı ko-

ruyorum. Ben, Sayın Ba"bakanı, bir muhalefet partisi milletvekili olarak burada 
görmek için söylemiyorum. Senin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan 
bir milletvekili olarak, bu i"e benden önce sahip çıkman gerekti%ine inanıyorum. 
$imdi sen hak veriyorsun, ondan sonra Kabineyi kurarken, Hükümeti olu"turur-
ken, “bana sormadı” diye "ikâyet ediyorsun!

Bu tavır, o tavırdır; bu tavrın sonucu, bakanların da bir kenara itilmesi, müste-
"arlarla, genel müdürlerle Türkiye’nin yönetilmesi tavrıdır; Parlamentonun dı"lan-
ması, grubun dı"lanması, giderek halkın dı"lanması tavrıdır. (CHP ve ANAP sırala-
rından “bravo” sesleri, alkı!lar) Bu süreci önlememiz lazım. Bu, olumsuzluktur, i"in 
ba"ı budur.

De%erli arkada"larım, Türkiye’de bu sıkıntıyı ya"ıyoruz. Siyaseti rayına oturtma 
ihtiyacımız var. Bu, yenile"me, bu, de%i"me de%ildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin üstünlü%ünü, saygınlı%ını esas almadan, hiçbir adım atmak mümkün de%ildir.

Bu, bir yönetim üslubunun ifadesidir. Yani, önümüzdeki dönemin sorunlarını 
bu üslupla gö%üsleyece%imiz için, bu üslûbu yakından tanımamızda, tahlil etme-
mizde yarar vardır. Bu üslûp, kendisini, önce, Anayasanın 133’üncü maddesinin de-
%i"tirilmesi konusunda gösterdi. Ortada bir de%i"iklik ihtiyacı var, iktidarın bunu 
gerçekle"tirmekte bir yararı var, angajmanı var, bir açmazın içinde, bu sorunu çöz-
meye çalı"ıyor; ama, yeter ço%unlu%u yok. Böyle bir noktada Ba"bakan çıkar da, 
“muhalefete hodri meydan diyorum, salı günü Mecliste bekliyorum; görece%iz kim 
gelecek, kim kaçacak” üslubuyla konuya yakla"ırsa, bu sorunun çözümü mümkün 
olur mu? Nitekim olmadı... Olmayı"ından dolayı Anavatan Partisi suçlandı; “im-
zasının gere%ini yerine getirmedi” diye. Getirdi mi getirmedi mi bilmem; ama, bir 
Ba"bakanın bir uzla"ma gerektiren bir anayasa de%i"ikli%i konusunda böylesine 
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meydan okuyucu, böylesine katı, itici tavırlar sergileyerek sonuç alamamasına "a-
"ırmak mümkün mü? Nitekim olmadı...

Sadece ondan ibaret de%il; ondan sonraki her noktada, bu, kendisini gösterdi. 
TRT Genel Müdürlü%üne bir atama kararını kamuoyuna tebli% etti... Bir süre sonra 
anla"ıldı ki, bu kararın uygulanması için pek çok a"amadan geçmesine ihtiyaç var-
dır ve oralarda sıkıntılar söz konusudur. Olmadı, oldurtulamadı, o konu da tıkandı 
kaldı.

Bu, bir yönetim üslûbudur, bu üslûba dikkatinizi çekiyorum. Bu üslûpla, bugü-
ne kadar muhalefetle ili"kiler gerginle"ti, TRT konusu biraz dalgalandı; Hükümet 
kurarken de aynı üslûp uygulandı, ona da dikkatinizi çekerim. Yani, bir muhalefet 
partisi milletvekili olarak, iktidar gruplarının, olu"turulan Hükümet kar"ısındaki 
tepkilerinin, sadece bir sandalye hırsına, koltuk kavgasına ba%lanması kar"ısında, 
büyük üzüntü duydum. Bunun büyük ölçüde haklı olmadı%ım biliyorum; olay ba"-
kadır.

Parlamentodaki gruplardaki tedirginlik; Parlamentonun ciddiye aldırtılması, 
grubun ciddiye aldırtılması, siyasi gerçeklerin göz önünde tutulması, siyasi realite-
nin gere%inin yerine getirilmesini sa%lamaya dönüktür.

Buna, meydan okuyan bir tavıra prim verirseniz, “haklısın, do%rudur, al gö-
tür” derseniz, yarın bakanlar dı"arıda kalır; genel müdürlerle, müste"arlarla, Ame-
rika’daki ba"kanlık sisteminde oldu%u gibi, yeni bir yönetim tarzına icazet vermi" 
olursunuz.

Bu yanlı"tır, bu do%ru de%ildir. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Bu-
nunla gruplar karı"ır, Do%ru Yol Grubu karı"ır; ama, bugün Hükümet Programın-
da ortaya atılan iddiaları, yine aynı yönetim üslubuyla uygulamaya kalkacak olursa 
Sayın Ba"bakan karı"tıraca%ı, artık sadece Do%ru Yol Grubu de%ildir, Türkiye’dir, 
Türkiye’nin ekonomisidir, sosyal ya"amıdır; Türkiye allak bullak olur. (CHP sırala-
rından alkı!lar) Bu üslûpla bu i"ler çözülmez; onu anlatmaya çalı"ıyorum. Bu üslûp 
da siyasetin bir temel parçasıdır.

Bakınız, burada bir Hükümet Programı görü"üyoruz... Do%ru Yol Partisi Gru-
bunda bir Hükümet Programı okundu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunda on-
dan farklı bir Hükümet Programı okundu; burada, yani Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Genel Kumlunda, hepsinden farklı bir Hükümet Programı okundu! 

Olur mu böyle "ey? Böyle bir yönetim üslubuyla Türkiye, demin konu"tu%u-
muz ola%anüstü sorunların altından kalkacak, basiretli, deneyimli, ölçülü, kavrayı-
cı, toparlayıcı bir yönetim üslûbunu ya"ama geçirebilir mi? Bu, önemsiz bir nokta 
mıdır? Kavga ederek, herkesi iterek, da%ıtarak, çözerek, Türkiye’yi yönetmek müm-
kün müdür, hele bu sorunun altında ve hele ki, bu güçlükler kar"ısında?

Bunu anlatmaya çalı"ıyorum. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sorunudur, 
hepimizin sorunudur; siz de ya"ıyorsunuz... Yakında bunlar çok daha açıkça ortaya 
çıkacak ve bunun gere%i hep beraber yerine getirilecektir. 

De%erli arkada"larım, "u manzarayı dü"ünebiliyor musunuz; Burada, Hüküme-
tin kurucu orta%ı bir siyasi partimizin çok de%erli grup ba"kanvekili önemli "eyler 
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söyledi; ama, ben o konu"mayı izlerken dü"ündüm ki, daha Hükümet Programı 
üzerindeki müzakereler bitmemi", henüz müzakereler tamamlanmamı"tır; çün-
kü, Hükümetin kurucu orta%ı partinin resmi grup adına konu"an sözcüsü, burada 
özelle"tirmeden, e%itimden, iç borçların ödenmesinde moratoryum ilanına kadar, 
demokratikle"meye kadar pek çok konuda, Programın dı"ında görü"lerini ifade edi-
yordu, her cümlesine “e%er... e%er...” diye ba"lıyordu. Bu bir “e%erler” Hükümeti mi? 
Burada bu Hükümete “e%er” mi verece%iz? Güvenoyu vereceksiniz! (CHP sıraların-
dan alkı!lar)

$imdi, bu "artlar altında Hükümet kuruluyor... Gruplardaki manzarayı biliyo-
ruz... Sayın Gürkan’ın burada sergiledi%i manzara, bu Hükümete, SHP Grubunda 
tepki gösteren arkada"larımızın tavrı de%il, bu Hükümete yardımcı olmak isteyen 
yönetimin tavrı. Hükümetin Programı etrafında böylesine derin görü" ayrılıkları, 
uçurumlar var ise, böyle bir Hükümet Programıyla Türkiye’nin, temel sorunlarını 
çözmesi, bunun altından kalkması mümkün olabilir mi? $imdi, bu sorunlarla kar"ı 
kar"ıyayız.

De%erli arkada"larım, büyük sıkıntılar var... Bugün i"ba"ına gelen Hükümet, 
bir kongre hükümetidir. Yani, bir süredir Türkiye’de zaten böyle oluyor; Sayın 
Yılmaz’la da, Sayın Akbulut’la da aynı olay ya"andı... Bir süreden beri, kongreler-
den iktidar çıkıyor!

Ba"bakan, parlamenter rejimin temel iktidar oda%ıdır; ba"bakanlar, genel ola-
rak, seçimden çıkarlar, kongreden çıkmazlar. Kongreden çıkanlar halka tekliftir, 
halka öneridir. Ba"bakan adaylarını kongreler belirler; ama Türkiye’de ya"anan hız-
lı siyasal trafik nedeniyle, hızlı mevki, makam de%i"iklikleri sonucunda, Türkiye’de 
hükümetler, bir süreden beri, kongrelerden çıkan siyaset adamlarının etrafında 
"ekillenir oldu; bunun sarsıntılarını, sıkıntılarını ya"ıyoruz. Bugün kar"ı kar"ıya 
bulundu%umuz bu Hükümetle ilgili temel istikrarsızlı%ın, belirsizli%in altında, hal-
kın seçim meydanında, köy kahvesinde, Anadolu’da tanıya tanıya, bile bile, ö%rene 
ö%rene; kimli%ini, dü"üncesini, ki"ili%ini, tavrını, üslûbunu deneyip kararını verdi%i 
insanların de%il, alelacele, bir kongre tela"ı içinde, kongre ortamında olu"turulan 
siyasi odakların Ba"bakanlı%a getirilmi" olmasının bir temel nokta olu"turdu%una 
dikkati çekmek istiyorum.

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen nereden çıktın? Kongreden çıktın.
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — De%erli arkada"larım, "imdi, bu tablo, bizi, 

Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor; bunun altından kalkmamız lazım.
Sayın Çiller’in, bir siyasetçi olarak anlayı"ını, yakla"ımını yakından irdelemek 

görevimizdir; çünkü, o artık Ba"bakandır ve Türkiye’de çok iddialı bir programı uy-
gulama kararıyla Ba"bakanlı%a gelmi"tir. $imdi, bu yakla"ımın arkasındaki siyasi 
tutumu çok iyi tanımamız, ö%renmemiz gerekiyor. 

De%erli arkada"larım, çok uzun olmayan siyasi geçmi"inde, Sayın Çiller, çok 
kolay hüküm veren, çok kolay vaat eden, hükümlerinin ve vaatlerinin süratle ter-
sini yapabilen bir siyasetçi olarak ortaya çıkmı"tır. $imdi, son iki yıl içindeki bazı 
açıklamalarını dikkatinize sunmak istiyorum.
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Seçimden önce, Sayın Çiller diyor ki: “Yıllardır yatırım yapılmayan K!T’leri, 
bugün zarar ediyor diye kapatmak istemek, üreticiyi kö"eye sıkı"tırmak, devlet te-
rörüdür.”

YA$AR ERYILMAZ (A#rı)— Bunu Çiller mi söylüyor? .
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Bunu Çiller diyor; “K!T’leri kapatmak, devlet 

terörüdür” diyor.
DEVLET BAKANI NECMETT"N CEVHER" ($anlıurfa) — K!T olarak satı-

lacak.
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Gene, seçimlerden hemen önce, iktidara gel-

diklerinde, en fazla 60 gün içinde, K!T’leri özelle"tirmenin de ötesinde, özerkle"-
tireceklerini, söylüyor. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra, iktidara geliyorlar, 
2 Temmuz 1992’de, bazı kamu iktisadi te"ebbüslerinin, i"çileriyle birlikte, Türki 
cumhuriyetlere ta"ınmasının gündemde oldu%unu, söylüyorlar.

HAL"L "BRAH"M ÖZSOY (Afyon) — Azerbaycan’a mı ta"ıyor?
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Gene, seçimlerden önce, devletin tarım ürün-

leri sübvansiyonunu kaldırmasına ili"kin çalı"maları devlet terörü olarak niteleyen 
Tansu Çiller, son yirmi yılın en büyük darbo%azının ya"andı%ını ileri sürüyor.

Enflasyonla ilgili olarak, “ekonomiyi 24 saatte kontrol altına alır ve sekiz ayda 
enflasyonu dü"ürürüz” diyor. “Enflasyon, yüzde 70’ten, 18 ayda yüzde 20’ye dü"e-
cek” diyor.

ABBAS "NCEAYAN (Bolu) — Yirmi ay oldu!
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — “Tahminlerimize göre, 18 ay içinde kamu ke-

simi finansman ihtiyacını, milli gelirin yüzde 10’undan, yüzde 4,5’una, buna para-
lel olarak da enflasyonu, yüzde 70’lerden yüzde 20-25 seviyesine çekebiliriz” diyor.

Seçimden hemen sonra; “hiç kimsenin ku"kusu olmasın, enflasyon dü"ecek; 
birinci yıl hedefimiz yüzde 38’dir” diyor.  Gene seçimlerden sonra; “enflasyon mart-
ta yüzde 30 olur” diyor.

Gene, “a%ustosta enflasyon dü"ecek dedik, dü"meye ba"ladı; eylül, ekim, ka-
sımda bir miktar yükselir; ama, "ubat ayına gelindi%inde yıllık yüzde 40 olur” diyor.

Muhalefetteyken, “halkın artık kemer sıkacak hali kalmadı” diyen Tansu Çiller, 
“finans, kamu ve vergide aynı anda reforma giri"ilecek, faizler dü"ecek, üretim ar-
tacak” diyor.

“Mutfa%ın filesi sekiz ayda rahatlayacak” diyor.
“!lk hedef; hayat pahalılı%ı dü"ecek, hayat pahalılı%ı da asgari ücret sahibini 

yakıyor; ikinci yıl asgari ücretten vergi alınmamasını uygulamaya koyaca%ız” diyor; 
sonra, “bazı fedakârlıklara tabi olarak yol alma durumunda olaca%ız” diyor. Yani, 
fedakârlık söylevi yava" yava" ba"lıyor! Acı ilaca do%ru giden süreç transformasyo-
nundaki a"amalar bunlar.

“Türkiye’nin önündeki yolun kolay ve kısa bir yol olmadı%ını söylemi"tik” di-
yor ve iki anahtarla ilgili olarak da; bir ev, bir araba projesi için kaynak buldu%unu 
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belirterek, “1978’de gayri safi milli hâsılanın yüzde 67’si orta dire%in payına dü-
"erken, bu oran bugün yüzde 32’ye do%ru geriledi; aradaki fark ise 530 trilyon lira 
ediyor. Bu pay, orta direkten çalınmı"tır; bu kaynak sahiplerine iade edilecektir” 
diyor. Yani, iki anahtar projesi için kaynak da gösteriyor; seçimden hemen sonra 
da “anahtarları, çalı"ıp kazanacaklar” diyor; daha sonra da “herkese iki anahtar ve-
rece%iz diye bir"ey yok, anlatmak istedi%im "u: Bu, bir büyüme meselesidir” diyor.

Bu bir büyüme meselesidir; bu da bir siyasi üslûptur, bir siyasi anlayı"tır, bir 
siyasi tutumdur... $imdi, bu üslûpla Türkiye yönetilecek! (ANAP sıralarından “#ki 
anahtar geldi” sesleri)

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — “Ho" geldiniz” deyin Sayın Baykal.
BA$KAN — Dinleyelim arkada"lar. Sayın Baykal, siz devam edin.
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — De%erli arkada"larım, bu programı, bütün 

bu olumsuzluklarından arındırdı%ımız zaman; yani, programın arkasındaki siya-
si iradenin kararsızlı%ını, yetersizli%ini, çözüldü%ünü, Türkiye’nin ciddi ko"ulları-
nı do%ru de%erlendiren bir siyasi yakla"ımın bir kenara itildi%ini unutarak, iyi ni-
yetle bu programa baktı%ımız zaman, görece%imiz "udur: Bu program, Türkiye’ye, 
özelle"tirmeyle kurtulu" öneriyor; tarımdan desteklemenin çekilmesi politikasını 
öneriyor; Türkiye’de vergilerin azaltılmasını öngörüyor; gelir da%ılımının daha da 
çarpıkla"masına dönük, sosyal devlet sorumluluklarının budanmasını amaçlıyor; 
böyle bir yapıyla Türkiye’nin içinde bulundu%u sorunları çözebilece%ini iddia edi-
yor.

Bu iddia, kabul edilebilir ve geçerli bir iddia de%ildir.
De%erli arkada"larım, özelle"tirmenin bir sihirli de%nek, bir mucizevi formül 

olarak anla"ılması, özelle"tirmeden Türkiye’nin sa%layabilece%i yararın gözden 
çıkarılması anlamına gelir. Elbette özelle"tirme, ekonomide gereken yerde kulla-
nılabilecek ça%da" bir araçtır; elbette, Türkiye’de, Kamu !ktisadi Te"ebbüslerinin 
daha verimli çalı"masını sa%lamak için yerinde müdahalelere ve gereken yerde de 
özelle"tirmelere ihtiyaç vardır; ama, özelle"tirmenin, K!T sorununun mucizevi çö-
zümünü bize sa%layacak politika oldu%unu dü"ünmek, konunun karma"ıklı%ını göz 
ardı etmek demektir.

De%erli arkada"larım, özelle"tirme, sihirli bir formül de%ildir. Özelle"tirme, 
Kamu !ktisadi Te"ebbüslerinin daha verimli çalı"masını güvence altına alıyorsa, 
anlamlıdır. Yoksa, mülkiyet de%i"imi kendi ba"ına sorunların çözümünü sa%lamaya 
yetmez.

$imdi, programdaki özelle"tirme anlayı"ından ortaya çıkıyor ki, bu, Kamu !k-
tisadi Te"ebbüslerinin daha verimli çalı"masını sa%lamaktan çok, kamunun içinde 
bulundu%u finansman sorununu rahatlatacak, ferahlatacak bir çıkı" yolu arayı"ın-
dan kaynaklanmı"tır. Yani, K!T satı"ına, arsa satı"ı gibi yakla"ılmı"tır; kaynak sı-
kıntısından, kaynak ihtiyacından yola çıkılmı"tır. Yoksa, rasyonelle"tirme arayı"ı, 
anlayı"ı kesinlikle söz konusu de%ildir. O nedenle, verimli çalı"an, ba"arılı çalı"an 
Kamu !ktisadi Te"ebbüslerinin, onların, sadece onların satı"ı temel hedef olarak 
göz önünde bulundurulmu"tur.   
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Böyle bir politikanın olumlu bir sonuç vermesi kesinlikle beklenemez. Bu, altın 
yumurtlayan tavu%un kesilmesi sonucunu do%uracaktır.

Sorun, verimsiz K!T’lerin rasyonelize edilmesidir. Gerekirse, onun mülkiyet 
yapısının de%i"tirilmesi suretiyle etkin önlemler alınması yoluyla daha verimli 
çalı"masını güvence altına almaktır. Böyle bir arayı", böyle bir çaba bu Hükümet 
Programında gözükmüyor.

PTT temel hedef olarak seçilmi"tir. Koalisyon orta%ının da bilgisi, onayı dı"ın-
da yapılmı"tır; öyle oldu%u anla"ılıyor.

PTT’nin nasıl özelle"tirilece%iyle ilgili bir bilgi payla"ımının söz konusu olma-
dı%ı, burada yapılan konu"malardan açıkça ortaya çıkmı"tır. $imdi, PTT’nin özel-
le"tirilmesini esas alan bir yakla"ımla yola çıkılacak.

De%erli arkada"larım, özelle"tirmede amaç, sadece bir varlı%ı satıp, bir miktar 
nakit elde etmek de%ildir, olmamalıdır; amaç i"letmenin verimli olmasını sa%la-
maktır.

PTT ikiye ayrılacak; verimli çalı"an telefon hizmetleri, “Telekomünikasyon 
A.$.” diye ayrı bir "irkete dönü"türülecek ve bu "irket satılacak... Niçin bu "irket 
satılacak? Kârlı olan o da, onun için. Nasıl satılacak... Bunu alabilecek güçlü bir 
yabancı "irkete yüzde 20’si devredilecek.

De%erli arkada"larım, 15-20 milyar dolar civarında de%eri olan bir telekomüni-
kasyon altyapısının, yıllardan beri devletin büyük katkısıyla, halkın çok yüksek üc-
ret ödemesiyle olu"turulmu" bu büyük altyapının yüzde 20’sinin, "imdi 2-3 milyar 
dolarlık bir cash (nakit) ihtiyacı içinde satılması gayreti güdülüyor.

Telekomünikasyon, bir devlet tekelidir; "imdi, yabancı bir tekele dönü"ecektir. 
PTT’nin yabancı bir tekele dönü"mesinin do%al kar"ılanması çok güçtür.

Bunun yüzde 10’luk, yüzde 20’lik parçasının satımıyla yetinilmesi, i"in orada 
tutulması da ola%anüstü güçtür.

Bu konuda yapılabilecek, PTT hizmetlerinin daha verimli çalı"ması, rekabetle 
daha ucuza hizmet verir hale dönü"türülmesini sa%lamak için izlenebilecek ilginç 
yöntemler vardır. Bu konuda, idaremizde yeterli bilgi birikimi mevcuttur.

Bugün Türkiye’de PTT hizmetlerinin bedeli oldukça yüksek; ama, bu "ekilde 
özelle"tirme yapıldı%ı zaman, açıkça söylüyorum, daha da yüksek olacaktır, daha da 
yüksek olması kaçınılmaz hale gelecektir, i"in içine rekabeti sokacak, telefon hiz-
metlerini parçalayacak. Telefon, kablolu televizyon ve çe"itli telefon türleri olarak, 
co%rafi bölgeler itibariyle, hizmet türleri itibariyle parçalayarak, bu i"i gelir ortak-
lı%ı yakla"ımı içinde çözecek önerilerin bu arada de%erlendirilmemesi, gerçekten 
üzüntü verici olur. Yapılması gereken ciddi i"ler vardır.

Bu arada, özelle"tirme konusunda, özelle"tirmenin, i"çi çıkarılmasına bir vesi-
le olarak sayılması, böyle bir uygulamanın ortaya çıkması tehlikesine kar"ı, progra-
mı yeter derecede duyarlı görmedi%imi ifade etmek isterim. Birtakım sözler söylen-
mi"tir; ama, bunların ço%u, “gere%i yerine getirilecek” izlenimi vermeden, laf olsun 
diye, göstermelik telaffuzlar olarak oraya yerle"tirilmi"tir.
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Olay, ciddi bir olaydır. Özelle"tirmenin sosyal boyutu, içinde bulundu%umuz 
dönemde, gözden uzak tutulamaz. Türkiye, mutlaka özelle"tirmeyi, hiçbir çalı"a-
nını sıkıntı içine sokmamanın gerektirdi%i önlemleri alarak gerçekle"tirmek duru-
mundadır. Bugün bütün Türkiye’de, K!T’lerde çalı"an 700 bine yakın i"çi, tedir-
ginlik içindedir, “ne zaman beni fabrikanın kapısına koyacaklar, ne zaman i"siz 
kalaca%ım, ne zaman ekmek imkânını kaybedece%im?” kaygısı içindedir.

De%erli arkada"larım, bu konuda, daha önceki giri"imler de olumsuz sonuç ver-
mi"tir. Türkiye’de özelle"tirmenin altyapısı yoktur; hukuki altyapısı yoktur, yönet-
sel altyapısı yoktur, finansal altyapısı yoktur, sosyal altyapısı yoktur. Bütün bunla-
rın hazırlanması gerekiyor. Bütün bunlar hazırlanmadan, alelacele, esen rüzgârın 
do%rultusunda, “özelle"tirme yapaca%ız” diye elde avuçta kârlı ne varsa onu satma-
ya kalkan yakla"ımı, Türkiye’nin muhtaç oldu%u, ekonomisini rasyonelle"tirmesi 
için izlemesi gereken sorumlu, dikkatli yakla"ım olarak görmedi%imi ifade etmek 
zorundayım.

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Hiç tela" etmeyin.

DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Bütün bunların hazırlanması gerekiyor. Bun-
lar hazırlanmadan denenecek olan bir özelle"tirmenin Türkiye’yi, büyük sıkıntılar 
içine sokması kaçınılmaz gözüküyor.

Bakın, bir AKTA$ özelle"tirmesi ya"andı; hukuki altyapısı yok, mahkemeden 
döndü. Yüzlerce i"çi i"inden çıkarıldı, ne yapacaklarını bilemiyorlar, peri"an halde-
ler. Hizmet, daha ucuza gelmedi, yolsuzluk olayları azalmadı, arttı.

Bütün bu sorunları, orada, altyapısı hazırlanmadan yapılan bir özelle"tirme 
uygulamasının bizi getirdi%i sonuçlar olarak görüyoruz.

Bugün AKTA$ çalı"anları, ellerindeki mahkeme kararını nasıl uygulatacakla-
rını bilemeden dola"ıyorlar. Mahkemeden karar alındıktan sonra, AKTA$’ın hisse 
senetlerinin borsada satıldı%ım görüyoruz. Ciddi bir borsada, hemen, a%ır suç ola-
rak de%erlendirilip sonuçlandırılması gereken bu uygulamayı yapanlar, Türkiye’de, 
ellerini kollarını sallayarak dola"ıyorlar!

De%erli arkada"larım, özelle"tirme konusunda, bu Hükümeti, aceleci, tela"-
lı, neyi nasıl yapaca%ım tam olu"turmadan, çe"itli telkinlerle, heveslerle yola çık-
mı" bir yakla"ım içinde görüyorum. Bu yakla"ımın, demin ifade etti%im yönetim 
üslûbunun bir uzantısı olarak, ekonomimizi de çok ciddi sorunlarla, sıkıntılarla 
kar"ı kar"ıya bırakmasının kaçınılmaz oldu%unu dü"ünüyorum.

Gene bu programda, tarım kesimine dönük olarak, desteklemenin budanaca%ı, 
desteklemenin geriletilece%i anlayı"ı ifade ediliyor.

De%erli arkada"larım, Türkiye’de, bazı moda fikirler hızla yaygınla"tırılıyor; 
bunlardan birisi de, tarımın Türkiye’de bir yük haline geldi%i ve özellikle destekle-
me açısından, ekonominin büyük bir bunalıma sürüklendi%i ve bundan kurtulma-
nın ekonomik bakımdan bir zorunluluk oldu%u anlayı"ıdır.

Bu anlayı", çok yaygın bir "ekilde Türkiye’de i"letiliyor.
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De%erli arkada"larım, Türkiye, dünyada, tarıma dayalı ekonomisi olan ülkeler-
den sadece bir tanesidir. Türkiye’nin ekonomisinde tarımın yeri hızla azalıyor; ar-
tık, ancak istihdam açısından yüzde 40’lar düzeyinde bir önemi var; tarımın, milli 
gelir içindeki payı oldukça dü"mü" durumdadır.

Dünyada, AT ülkelerinden Avustralya’ya, Amerika’dan Kanada’ya kadar bütün 
ülkelerde, tarıma dönük bir politika, daima, kararlılıkla uygulanıyor; o da, destek-
leme politikasıdır. Tarımda, destekleme yapmayan hiçbir ülkenin bulundu%unu 
sanmıyorum; köylü, çiftçi, daima, kamunun belli bir ilgisiyle ve deste%iyle de%er-
lendiriliyor.

Türkiye’de “!"te, bu%day 2 bin liraya, 1.950 liraya alınıyor, dünyada bunun al-
tında bir fiyatla bu%day satı"ı var. Biz, dünya fiyatlarının üzerinde alı" yaparak, 
desteklemeyi, bir yük olarak kamunun sırtına yıkıyoruz” deniliyor.

De%erli arkada"larım, artık "unun Türkiye’de iyice anla"ılması lazım: Bütün 
dünyada, bu%dayda ve di%er tarım ürünlerinde ikili fiyat vardır. Ülkelerin kendi 
üreticilerine, onların mallarını alırken uyguladı%ı bir fiyat var; sonra, ülkelerin al-
dıkları ürünü dı" dünyaya satarken uyguladıkları bir fiyat var. Bu ikisi birbirinden 
farklıdır. Bugün, AT ülkelerinin makarnalık bu%daya uyguladıkları ortalama fiyat 
3.300 liradır. Türkiye, 2.100 lirayı, makarnalık bu%day için, bu sezon fiyat olarak 
verdi. 3.300 liraya, AT ülkeleri, kendi üreticisinden makarnalık bu%day alıyor; sonra 
dı"arıya, bunu daha ucuza satıyor. Daha ucuza satıyor olması, onun, üreticiden o 
fiyata aldı%ı anlamına gelmez. Onun satarken uyguladı%ı fiyatı, bizim, üreticimize, 
alırken uygulamamız gereken fiyat olarak önermek do%ru de%ildir, haklı de%ildir.

AT ülkelerinde yüzde 5 - yüzde 6; tarım ülkelerindeki yüzde 8 - yüzde” 10 olan 
tarım nüfusu, Türkiye’de yüzde 40’a yakındır. Biz, yüzde 40’a yakın yurtta"ımıza, 
onların uyguladıkları destekleme oranının altıda birini uygulamıyoruz. AT ülkele-
rinin kendi çiftçisine, sayıca daha sınırlı olan çiftçisine uyguladı%ı desteklemenin 
altıda biri de%ildir Türkiye’de uygulanan destekleme.

Tarımın gerçe%i budur. Dünyayı yeniden ke"fetmeye gerek yoktur; kolay hedef-
ler yaratarak, o hedeflerin üzerine yürüyerek Türkiye’nin sorunlarından kurtulaca-
%ı gibi mucizevî çıkı" yolları arayı"ına gerek yoktur.

Türkiye özelle"tirmeyle kurtulacak...
Özelle"tirme Türkiye’ye pahalıya mal olacaktır. Özelle"tirmeyi yaptı%ınız za-

man, kısa ve orta dönemde, kamuyu daha a%ır yükün altına sokacaksınız. Bunu 
bilerek yapmak gerekir; yapmak gerekir ama, bunu bilerek yapmak gerekir. Sadece 
özelle"tirmeyle, “ben Türkiye’nin mali gücünü artırırım” dü"üncesi kabul edilebilir, 
gerçekçi, geçerli bir dü"ünce de%ildir.

Tarımdan deste%i çekerek Türkiye’nin yükten kurtarılması da mümkün de%il-
dir. Çiftçi, Türkiye’de ola%anüstü bir yükün altında peri"an halde...

$imdi bu Hükümet giderayak bir uygulama da çıkardı, "imdi onun olumsuz-
luklarını herkes temizlemeye çalı"ıyor. Köylülerin yeti"tirdikleri bütün ürünler, ne-
rede ne olursa olsun; pamu%undan, bu%dayından, narenciyesinden, mercime%ine, 
ayçiçe%ine kadar; kime satarsa satsın, ofise, kooperatife, tüccara, komisyoncuya, 
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kime satarsa satsın, yüzde 3 bir Ba%-Kur kesintisi uygulanacak diye bir kararname 
çıkarıldı. Kesinti yapılacak insanın Ba%-Kur’a üye olup olmadı%ı önemli de%il. Çift-
çilik yapmak Ba%-Kur’a üye olmakla ba" ba"a giden bir "ey de%il ki... Memurun da 
tarlası olabilir, o da ürün sahibi olabilir...

NAZM" Ç"LO%LU (Bolu) — De%i"ti o.
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Efendim, bir memurun da, yani Emekli San-

dı%ına tabi olan birisinin bu%day sahibi olması mümkündür. Bunun de%i"tirilmesi 
de mümkün de%ildir,

NAZM" Ç"LO%LU (Bolu) — O kararname de%i"ti.
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Emekli Sandı%ına tabi birisi, bu%day ürününe 

sahip olur ve onu satar, buna hiç kimse de karı"amaz, bu Hükümet de karı"amaz. 
Yasak mı? Memurlar tarımla u%ra"amayacaklar mı? (CHP sıralarından alkı!lar)

Emekli Sandı%ına üye, Emekli Sandı%ına primini veriyor; ona ne! Aynı "ekil-
de bir i"çinin tarlasının olması, tarım yapması yasak mı? Böyle bir engel olur mu? 
Adam, i"çi, SSK’ya üye, primini kestiriyor, aynı zamanda, borcu yok, sosyal güven-
lik sistemi içinde elbette verecek. (DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Dinleyelim arkada"lar...
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Efendim, bu tabloyu biz Cumhuriyet Halk 

Partisi olarak ortaya koyduktan sonra, “buna bir an önce son verin, ortalı%ı ka-
rı"tıracaksınız, fatura yolsuzluklarına yol açacaksınız, buna son veriniz” dedikten 
sonra, bu konuda bir yeni adım atıldı%ını biliyorum; ama, bu adım, sorunu çözmedi.

$imdi, her çiftçi, bir avukat, bir muhasebeci tutacak, Ba%-Kur’a olan borcunu 
her an izleyecek, o izledi%i sonuca göre, e%er Ba%-Kur’a prim borcu yoksa gidecek bir 
Ba%-Kur yetkilisinden belge alacak, belge alırken nüfus cüzdanı örne%ini verecek, 
ikametgâh örne%ini verecek, ziraat odasından belge alacak...

NAZM" Ç"LO%LU (Bolu) — Yok öyle bir "ey.
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Rica ederim, rica ederim, kararnameyi oku-

yun! Olmaz olur mu?
Bütün bunları yaptıktan sonra, Ba%-Kur’a prim borcu olmadı%ını kendisi ka-

nıtlattıktan sonra, o belgeyle gidecek Ba%-Kur’a, kesinti yapılmamasını sa%layacak!
De%erli arkada"larım, bu yanlı" bir bürokratik uygulamadır. Bu, politikacı ol-

mayan çevrelerin hazırladıkları, masa ba"ında, köylüyü bilmeyen, çiftçiyi bilmeyen 
insanların masa ba"ında aldıkları kararlardır. (CHP sıralarından alkı!lar)

Vahim olan da, bu kararların bir Hükümet kararnamesi haline dönü"türülebil-
mi" olmasıdır. Bunun, bu yeni "ekliyle de kabul edilebilir olmadı%ını, bu konunun 
ortadan kaldırılması gerekti%ini söylüyorum. Üç günden beri borsalara, üretici, 
ürün vermiyor. 1 Temmuzdan itibaren yürürlü%e girdi%i için tüccar da satın almı-
yor; sırf bunun ortadan kaldırılmasını talep etti%i için.

Sayın Maliye Bakanından rica ediyorum, konuyu en kısa zamanda de%erlendir-
sin ve bu uygulamaya bir an önce son versin.
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De%erli arkada"larım, Türkiye’nin ekonomide büyük sorunları var, bir büyük 
atılım ihtiyacı var; siyasette büyük sorunları var. Bakınız, güneydo%udan acı haber-
leri her an yeniden alıyoruz. Biraz önce yine hepimizi üzen olumsuz haberler Tür-
kiye Büyük Millet Meclisine ula"tı. Büyük saldırıların yapıldı%ını, büyük kayıpların 
ya"andı%ını görüyoruz.

De%erli arkada"larım, yıllardan beri bu olay, giderek a%ırlı%ını artıran bir bi-
çimde sürüyor. Bir süre önce Hükümet yetkililerinin bu kürsülerden “sorunun beli 
kırıldı, sorun çözüldü, terör ortadan kaldırıldı, terör alanında ba"arıya ula"tık” diye 
açıklamalar yaptı%ını hepimiz biliyoruz; ama, gerçe%in bu olmadı%ı, çok kısa bir 
süre içinde ortaya çıkmı"tır.

$imdi artık öyle bir noktaya geldik ki, bugün, sadece bugüne kadar izledi%imiz 
yöntemleri izleyerek bu sorunun çözülebilece%ini dü"ünmek mümkün olmaktan 
çıkmı"tır; Türkiye’nin bu konuda yeni yakla"ımlara ihtiyacı vardır. Her gün 15-16 
tane erimizin, astsubayımızın öldürüldü%ünü ö%reniyoruz, Türkiye’nin her gün 
bir yöresinde, bir ilçesinde, bir merkezinde, bir köyünde bütün insanların yüre%ini 
da%layan cenaze törenleri ya"anıyor.

Sorun, giderek artık toplumsal bir nitelik kazanmaya ba"lıyor, çok tehlikeli ge-
li"meleri de beraberinde getiriyor. Bu geli"meyi önleyecek yeni yakla"ımlara ihtiyaç 
var.

Terör sorunu silahlı kuvvetlere emanet edilmi"tir, “alınız, siz bu i"i çözün” de-
nilmi"tir. !"in yanlı"ı da buradan ba"lıyor.

Silahlı kuvvetler, ülkemizin elbette temel güvenlik örgütüdür, elbette gerekti%i 
zaman üzerine dü"en görevi yapacaktır; ama, Türkiye’deki iç anar"ik olaylar, terör 
olayları kar"ısında Silahlı Kuvvetlerin kullanılması, do%ru ve etkin bir karar de%il-
dir.

Bakınız, buna benzer olayları !spanya ya"adı, !ngiltere ya"adı; bunların tümün-
de izlenen ilginç yöntemler var.

Biz, olayı, sıkıyönetim mantı%ıyla dü"ünüyoruz. Bir olumsuzluk ortaya çıktı%ı 
zaman yapılması gereken "ey, acele sıkıyönetim ilan etmektir, acele askeri devreye 
sokmaktır, acele askere havale etmektir zannediyoruz. Askerin i"i de%ildir güney-
do%udaki olay; güneydo%udaki olay, farklı bir olaydır. Asker cephe harekâtı yapar, 
asker hâli arazide harekât yapar. Yerle"ik alanda, yerle"ik merkezlerde ordu kullan-
mak, asker kullanmak, beklenen amacın tersini üretecek bir yanlı" politikadır. Bu 
politikayı yıllardır götürüyoruz, olayın çapını, delirdi%ini hızla artırıyoruz ve gide-
rek terör giri"imlerine destek veren çevrelerin hızla arttı%ına tanık oluyoruz. Bu 
temel anlayı"ı de%i"tirmek lazım.

!spanya çok önemli bir iç terör olayım ya"adı; ama, ne asker kullandı ne ola%a-
nüstü hal kullandı; ola%anüstü hal uygulamasını kesinlikle denemeden, uygulama-
dan terörü kontrol altına almayı ba"ardı. !spanya’nın ortada bir deneyimi mi var? 
Aynı "ekilde !rlanda’da ya"anan olaylar var...

De%erli arkada"larım, Türkiye, terörü askere havale etme kolaycılı%ından vaz-
geçmelidir. Bu, hükümetlerin i"idir, sivil hükümetlerin i"idir. Terör, elbette müca-
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dele edilmesi gereken bir önemli sorundur. O mücadeleyi etkin bir biçimde yapacak 
"ekilde örgütlenmeliyiz.

Çocuklarımızı askere alıyoruz; askerli%inin bitmesine dört be" ay var, aklı mem-
leketinde, terhis olmak üzere, bu i" için yeti"tirilmi" de%il, hizmet verece%i bölgenin 
co%rafyasını bilmez, insanını bilmez, dilini bilmez, görene%ini bilmez; üç ay sonra 
terhis olacak; üstelik bir çelik yelek bile veremeden cepheye sürüyoruz, sonra da 
çocuklarımız teker teker orada vuruldukça büyük üzüntüler içinde cenaze törenleri 
yapıyoruz, “öldürülenlerin kanları yerde kalmayacaktır” diye nutuklar atıyoruz...

Bu olay, profesyonelce ele alınması gereken bir olaydır. Uzman ekiplerin, bu 
i"in uzmanı, bu i"te en iyi bir biçimde yeti"tirilmi", o görevin gerektirdi%i "ekilde 
donatılmı", deneyimli insanların i"idir. Be" altı ay orada kalarak bu i"in alımdan 
kalkmak mümkün de%ildir. Orayı, yıllarca görev yeri olarak benimseyecek, insanım 
tanıyacak; kim yerlidir, kim yabancıdır, kim teröristtir, kim de%ildir, bunu bilecek, 
onun gere%ini yapacak, buna göre e%itilecek bir yeni anlayı"la bu konunun üzerine 
e%ilmek lazımdır.

“Efendim, biz önce terörü yenece%iz, sonra bu anlayı"ı uygulayaca%ız” diyor 
Hükümet.

Terörü yendikten sonra buna gerek yok. Bu, bir lütuf de%il, terörü yenmenin 
gere%idir.

Ordumuzu daha fazla tahrip etmeyelim, bölgeyi bir cephe anlayı"ı içinde kar"ı-
mıza almayalım. Orada terör odaklarına dönük etkin mücadele ihtiyacı var. O mü-
cadeleyi yapacak bir yeni terör örgütlenmesini mutlaka gerçekle"tirelim.

Ayrıca, konunun elbette, terörle mücadele, güvenlik boyutunun dı"ında, ihmal 
edilmemesi gereken boyutu var. O bölgede ekonomik hayat kesinlikle durmu"tur; 
kamu hizmetleri durmu"tur, özel yatırımlar durmu"tur, i"sizlik çı% gibi artıyor.

!"sizlik bataklı%ını orada kurutmadan terörü kurutmaya kalkmak, buz üzerin-
de yazı yazmaktır. Hiçbir yere bu "ekilde ula"mak mümkün de%ildir. Ne yapıp yapa-
ca%ız, oradaki ekonomik hayatın yeniden canlanmasını, oradaki gençlerin ekmek 
kapısı bulmasını, orada ya"ayabilmesini, uyumlu bir biçimde ya"ayabilmesini sa%la-
yacak ekonomik ko"ulları mutlaka sa%layaca%ız. Bu da oraya kadro vererek olmaz, 
koruculuk vererek olmaz; kavganın dı"ında o insanları ya"atmak lazımdır, onlara 
kavganın dı"ında ekmek kapısı, i" kapısı verebilmek lazımdır. O bölgede ya"ayan 
insanların ezici ço%unlu%u, terörün kar"ısındadır, terörden "ikâyetçidir; ama, o in-
sanları dinlemek, anlamak lazım. Bu, sadece “bölgeyi kucaklayaca%ım, "efkatle yak-
la"aca%ım” anlayı"ıyla çözülebilecek bir sorun de%ildir, ciddi bir sorundur. Türkiye 
ciddi kaynak ayırmalıdır; kayna%ı sadece silaha, mermiye de%il; evlerinin donatı-
mından, oradaki insanın ekmek kapısının sa%lanmasına kadar, i"yerinin, fabrikası-
nın sa%lanmasına kadar yapılmalıdır.

Hele bu özelle"tirme mantı%ıyla o bölgeye yakla"ılması, olayın üzerine, yan-
gının üzerine benzin dökülmesi anlamına gelir, özelle"tirme uygulaması geçmi" 
dönemde bölgedeki sorunları ola%anüstü artırmı"tır. I%dır !plik Entegre Tesisinin 
özelle"tirilmesinin ne gibi sonuçlar yarattı%ım herkes biliyor, hepimiz biliyoruz.
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Bölgedeki bütün kamu kurulu"ları elden çıkarılmı"tır, kapatılmı"tır, terk edil-
mi"tir. Bunun yeniden canlandırılmasına ihtiyaç var. “Te"vik verece%iz ve o te"vikle 
i"adamları gidecek” hikâyesiyle artık sonuç almanın da mümkün olmadı%ı anla"ıl-
mı"tır. Türkiye, Güneydo%u Anadolu’da kar"ıla"tı%ı soruna, Kürt sorununa yeni 
etkin politikalarla, ekonomik anlayı"ıyla, sosyal anlayı"ıyla, yeni bir yönetim an-
layı"ıyla, yeni bir güvenlik politikasıyla; ola%anüstü hal kavramını bir tarafa iten, 
Türkiye’yi iki ayrı dünya gibi saymaktan vazgeçen, herkesi aynı hukukun içinde 
sayan bir anlayı"la e%ilmek durumundadır, zorundadır. (CHP sıralarından alkı!lar)

De%erli arkada"larım, bu sorunlarımızı, önümüzdeki dönemde daha a%ırla"-
tırmadan, denetim altına almak zorundayız. Türkiye giderek, ku"atması a%ırla"an 
bir konumda gözüküyor. Bunu kırmalıyız; bunu kıracak olan da biziz. Bunu kırmak 
da mümkündür. Ko"ulların a%ırlı%ını biliyorum, dı" politika alanında kar"ıla"tı%ı-
mız sorunların da bütün bu olumsuzlukların bir parçası oldu%unu çok iyi biliyoruz. 
Hepimiz üzüntü içinde Bosna’da ya"anan olayları, Azerbaycan’da ve Kıbrıs’ta ya"a-
nan olayları görüyoruz. “Ben iktidarım, o nedenle bu olayları biliyorum, gerekeni 
yapıyorum, bunun ötesine geçilmez anlayı"ı içinde takdim edeyim” kolaycılı%ına 
kendimizi kaptırmayalım. Aynı "ekilde, bunu özel bir siyasi suçlama konusu hali-
ne getirmeyi de muhalefetimiz benimsemesin; ama, durum a%ırdır, durum ciddi-
dir. Türkiye her alanda hızla bir gerilemeye zorlanmak isteniyor. Hangi noktada? 
Ola%anüstü bir potansiyelin, ola%anüstü olanakların ortaya çıktı%ı bir dönemde bu 
oluyor.

Dünyadaki genel stratejik yapılanmanın de%i"ti%i, artık, herkesin bildi%i bir 
gerçek; artık, iki kutuplu deh"et dengesine dayalı bir dünya stratejisi söz konusu 
de%il, yeni bir yapılanma var. Bu yeni yapılanmaya biz tam kendimizi uyduramadık; 
biz hâlâ so%uk sava" anlayı"ı içinde dı" politika götürüyoruz, hâlâ biz so%uk sava", 
iki kutuplu dünya mantalitesinin ölçüsünün ötesine geçemedik; yenidünya ko"ul-
larını do%ru de%erlendiremedik.

De%erli arkada"larım, yenidünya ko"ulları, dünyada bir ülkenin ola%anüstü et-
kinlik kazanmasına; mesela Amerika’nın dünyada her istedi%ini elde eder noktaya 
gelmesine yardımcı olmamı"tır, tam tersine, iki kutuplu yapının ortadan kalkması, 
dünyada orta boy ülkelerin manevra alanını, etkinlik "ansını daha da artırmı"tır.

Türkiye, elindeki olanakları etkili kullanma kararlılı%ı içine girebilirse, içinde 
bulundu%u dünyada, bölgede çok daha a%ırlıklı bir ülke olarak kendisini hissettir-
me "ansına, konumuna sahiptir; ama, bunu kullanmak lazım. Bunu, o tek a%ırlıklı 
dünya merkezine tabi bir yakla"ım içinde de%erlendirmekten kendimizi kurtara-
bilmemiz lazım, müttefiklerimizin hedeflerini kendi hedefimiz saymaktan çıkma-
mız lazım. Dünya, tartı"ma dünyası, çeki"me dünyası, çatı"ma dünyası... Bu dünya 
içinde herkesin kendi hedefi var; kendi ulusal hesabı var. Bu hesabı biz de takip 
etmeliyiz. Müttefiklerimizin hedefini kendi hedefimiz sayarak, bir sorun ortaya 
çıktı%ı zaman müttefiklerimizden rica ederek, o sorunun çözülmesini sa%lamamız, 
artık mümkün de%ildir. Biz de, kendi kartlarımızı oynamamız, kendi a%ırlı%ımızın 
gere%ini yerine getirmemiz, önümüzde bir temel olanak olarak duruyor. Bunun 
hakkını vermeliyiz diye dü"ünüyorum. Böyle bir noktadayız; bu yapılmıyor. Mese-
la, Azerbaycan’a da Ermenistan’a da yakın davranarak, Azerbaycan’a gösterdi%imiz 
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yakınlı%ı Ermenistan’a da göstererek, Kafkasya’daki geli"meleri yönlendirebilece-
%imiz zehabına kapıldık. Zannettik ki, Azerbaycan’a açıktan destek vermezsek, 
Ermenistan’ı da idare edersek, Ermenistan da bizim sözümüze girer, yönlendiri-
riz(!)

Tam tersi oldu; Ermenistan bizi yönlendirdi. Bizim bu yakla"ımımızı kullandı, 
bizim önerdi%imiz barı"çı modelleri benimser gözüktü, “haklısınız, do%rudur, ha-
zırız, ça%ırınız; Rusya, siz, biz, Azerbaycan konu"alım, her "eye varız” dedi; 15 gün 
sonra bir toplantı, 20 gün sonra bir toplantı, o arada tanklar ezdi geçti...

De%erli arkada"larım, bu dinami%i gözden kaçırdık; bu dinami%i Azerbaycan’da 
kaçırdık, bu dinami%i Bosna’da kaçırdık, Bosna’da... Bakın orada da reel politikanın, 
gerçek güç dengesinin siyasal geli"meleri yönlendirdi%i, ya"anarak acı bir biçimde 
ortaya çıkmı"tır.

Umut ediyorduk ki, Amerika’ya rica ederek, AT’ye rica ederek, bu geli"meleri 
önleriz.

Kimse kimsenin gözünün ya"ına bakmıyor. Artık, gücün kadar; o gücünü kul-
lanmaktaki kararlılı%ın kadar etkilisin. Gücünün olması da yetmiyor... (CHP sırala-
rından alkı!lar)

Türkiye, gücünü kullanamayan, kullanmasını bilemeyen bir ülke konumunda 
ve giderek bu bölgedeki geli"meler Türkiye’nin denetiminden çıkıyor, kontrolün-
den çıkıyor, daima geriden ko"uyoruz; güleryüz göstermeyi, herkes hakkında iyi 
"eyler söylemeyi, sık sık ziyaretler yapmayı, ba"arılı dı" politika zannediyoruz (!) 
Hiçbir ilgisi yoktur.

Kıbrıs’ta da aynı olumsuzluk ya"anmaktadır. Kıbrıs’ta da, ne yazık ki, geli"me-
ler Türkiye’yi etkisizle"tirecek bir mecrada hızla yürümektedir.

AT ile ili"kilerimizde de aynı olumsuzluk var. Türkiye’nin AT ile ili"ki kurma-
sını, biz destekliyoruz. Mümkün olsa da bunu sa%lasak; ama, Türkiye’nin AT ile 
ili"ki kurmasını, AT’nin siyasi organlarında Türkiye’nin yer tutmasını engelleme 
konusunda kararlı bir muhatap kar"ısında izlenmesi gereken politika, ne yazık ki, 
bugünkü politika de%ildir. 

1995’te gümrükleri sıfırlayacakmı"ız (!) Bugüne kadar ne yaptınız, gümrükleri 
1995’te sıfırlamak için? Hangi sanayide, hangi yeni projeyi koydunuz; hangi yeni 
kredilendirme, destekleme uygulamasının içindesiniz; hangisini ya"atıp, hangisi-
ni ihmal edece%inizi, nerede, ne zaman de%erlendirdiniz? Bunu bilen birisi var mı 
acaba; bu Hükümetin içinde var mı; Planlamanın içinde var mı? (CHP sıralarından 
alkı!lar) “1995’te gümrükleri sıfırlayaca%ız” diye imzayı attık; hangi kararını aldık, 
hangi gere%ini yerine getiriyoruz? Dünyada gümrükleri indirerek bir uluslararası 
entegrasyon hareketinin içinde yer tutmu" bir ba"ka ülke örne%i var mı? Tam tersi 
var. AT’ye girecek diye Yunanistan’a, Portekiz’e, !spanya’ya özel destekler verildi, 
katkılar yapıldı; uzun geçi" programları uygulandı. Yunanistan 9 milyar dolar alıyor 
bir yılda AT’den; biz tek kuru" almadan gümrükleri indiriyoruz. !spanya, AT’ye gir-
dikten yıllar sonra gümrükleri indirdi.
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De%erli arkada"larım, "irin gözükerek, sorun çıkarmamaya çalı"arak, bü-
yük ülkelerle anla"ıyor izlenimini vermeyi temel dı" politika hedefi addederek, 
Türkiye’nin dı" politikasını ba"arılı i"letmesi, bir yere ta"ıması mümkün de%ildir. 
Acı gerçe%i bilece%iz, çok dostumuz yok, bize bizden ba"ka yardımcı olacak yok. 
!ttifak kuraca%ımız ortaklarımızla, müttefiklerimizle çıkar ittifakı kuraca%ız; onla-
rın çıkarına katkı yaptık mı, kar"ılı%ında ne alaca%ımızın hesabını soraca%ız; (CHP 
sıralarından alkı!lar)

Bu Hükümet, Çekiç-Güç’e inanmıyor; inanmadı%ı, bugüne kadarki tavrından 
belli; ama, her altı ayda bir, Çekiç-Güç’ü uzatalım diye teklif getiriyor.

Peki, getiriyorsunuz o teklifi de, kar"ılı%ında ne aldınız? Ne aldınız, ne sa%-
ladınız? (CHP sıralarından alkı!lar) Bosna’da ne aldınız, Kıbrıs’ta ne aldınız, 
Azerbaycan’da ne aldınız? Hiçbir noktada hiçbir "ey talep dahi edilmemi"tir. Sadece 
o konuda müttefikinizle aynı karenin içinde foto%raf çektirmek, dı" politikanız için 
ba"arı sayılmı"tır.

De%erli arkada"larım, Türkiye’nin yepyeni atılımlara, yepyeni yakla"ımlara ih-
tiyacı var. Gerçekten, Türkiye’de bir de%i"ime, bir yenilenmeye ihtiyaç var; ama, 
Türkiye’nin de%i"imi, yenilenmesi, bugüne, kadar ortaya konulan örnekleriyle kı-
sıtlı de%ildir.

Türkiye, büyük de%i"imleri, yenilenmeleri tarihinde ya"amı"tır. Türkiye’nin 
ya"adı%ı en büyük de%i"im, en büyük yenilenme, cumhuriyetin kurulu"udur; Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk gerçekle"tirmi"tir. Türkiye’nin en büyük dönü"ümüdür, en 
büyük yenilenmesidir. (CHP, SHP ve ANAP sıralarından alkı!lar) !mparatorluktan, 
ça%da" devlete; imparatorluktan, cumhuriyete geçi", Atatürk ilkelerinin benim-
senmi" olması, Türkiye’nin onurlu bir dünya devleti olarak, ça%da" insanlık âlemi 
içinde yerini alması, Türkiye’nin ya"adı%ı en büyük dönü"ümdür. Bu dönü"ümün 
do%rultusunda dönü"ümlere ihtiyaç vardır.

Türkiye, demokrasiye geçmi"tir. Demokrasi en büyük dönü"ümlerden birisi-
dir, en büyük yeniliklerden birisidir; ama, sessizce geçmi"tir. Kimse “ça% açıyorum, 
Miladı ba"latıyorum, yepyeni bir dönem, de%i"ece%iz, yenilenece%iz...” demeden, 
“demokrasiye geçece%iz” demi"tir ve gere%ini yapmı"tır. Türkiye bugün demokratik 
bir ülke haline 1940’lı yılların sonundan sonra, o gün i"ba"ında bulunan kadroların 
aldı%ı kararla ve Türkiye’deki bütün siyasal kurulu"ların, siyasal kadroların, onun 
gere%ini yerine getiren, demokratik e%itimini sergileyen, demokratik erdemini ser-
gileyen davranı"larıyla ya"anmı"tır ve bu olu"umun zirvesi de 1950 yılında cumhu-
riyeti kuranların, halkoyuyla sandıktan çıkanlara sonuçta iktidarı teslim etmeleri 
olmu"tur. En büyük dönü"üm budur.

AHMET SAYIN (Burdur) — 1960’larda ne olmu"tur?
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Onların hepsi a"ılmı"tır. 1960 a"ılmı"tır, 

1971 a"ılmı"tır, 12 Eylül a"ılmı"tır. A"ılması gerekiyordu, bütün o olaylar geçildi; 
ama, bu demokrasiye geçi"in büyük önem ta"ıdı%ı gerçe%ini ortadan kaldırmaz.

Daha sonra Türkiye’deki önemli bir de%i"im, Türkiye’de sol kavramının bir 
tabu olmaktan çıkarılması, solun, ça%da" demokrasinin bir boyutu oldu%u, eme%in 



6826 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

saygın ve üstün oldu%u, sosyal demokrasinin do%al oldu%u anlayı"ının Türkiye’ye 
benimsetilmesiyle, Türkiye çok önemli bir dönü"ümü gerçekle"tirmi"tir, ya"amı"-
tır. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

De%erli arkada"larım, dönü"üm, de%i"im bu do%rultuda olacaktır, elbette ol-
malıdır. Bakınız, Türkiye, çok köklü bir yeniden yapılanma ihtiyacı içinde. Önü-
müzdeki dönemin temel konularının ba"ında bu geliyor.

Bugün Türkiye, içinde bulundu%umuz ko"ullarda, artık, sadece Ankara’dan 
yönetilen bir devlet konumunu sürdüremez. Bir büyük co%rafyayız, 60 milyon bir 
büyük nüfus birikimiyiz. E%itilmi" kadrolarımız var; ama, Türkiye Ankara’dan yö-
netilecek; Türkiye’deki bütün ebelerin, hem"irelerin tayini Ankara’daki Sa%lık Ba-
kanlı%ından yapılacak (!) Türkiye’deki bütün ö%retmenlerin sicilleri Ankara’daki 
Milli E%itim Bakanlı%ında tutulacak, tayinleri oradan yapılacak (!)

Artık bu yönetim anlayı"ını Türkiye a"malıdır. Türkiye’nin Tokat’ındaki bir 
köprünün yapılması, Amasya’sındaki bir "u i"inin ihalesi, en azından iki yıl, o i"in 
Devlet Planlama Te"kilatına kabul ettirilmesi için mücadeleyle geçiyor. Projeyi ha-
zırlatacaksınız, DPT’ye kabul ettireceksiniz, yıllarca gidip geleceksiniz, DPT, Mali-
yeye kabul ettirecek, icra programına alınacak, tahsisat konulacak, ihale yapılacak; 
bir sıradan i" için üç, be" yıl u%ra"acaksınız. Dünya bir buçuk yılda dengesini de%i"-
tirdi, Türkiye bir köprüsünü üç yılda yapan bir idari sistemle 2000’li yıllara kavu"a-
maz, yönelemez. (CHP sıralarından alkı!lar)

Türkiye’nin idari sistemini yeniden dü"ünmesi lazım. Bunun için halkına gü-
venmesi lazım, halkından korkmaması lazım. Bütün co%rafyamızda, yöresel bütün 
co%rafyamızda, yöresel iktidar odakları, kendi ya"amlarıyla ilgili konularda karar 
alabilmelidir, para toplayabilmelidir, tahsilât yapabilmelidir, ihale yapabilmelidir ve 
o uygulama gerçekle"tirilebilmelidir. Böyle bir demokratik yeniden yönetim yapı-
lanmasına Türkiye’nin ihtiyacı var; bunu yapmak lazım. Bu, “!l !daresi Kanununu 
gözden geçirelim, valilerin yetkilerini artıralım” yakla"ımı de%ildir. Olay bu de%il. 
Bu, “belediyeleri destekleyelim” yakla"ımı de%ildir. Bu, Türkiye’de yönetimin payla-
"ılması yöreselle"tirilmesi, yerelle"tirilmesi demektir.

Türkiye sadece bir avuç Parlamentoyla, o Parlamentonun içinden çıkmı" bir 
avuç Bakanlar Kuruluyla yönetilebilir bir ülke olmaktan çıkmı"tır. Herkes kendi 
yöresindeki sorunları daha iyi biliyor, çözümünü de biliyor, olana%ını ve yetkisini 
istiyor. O yetkiyi ve olana%ı onlara tanıyan bir köklü yapısal de%i"ime ihtiyaç vardır. 
Böyle bir de%i"imin Türkiye’de, pek çok sorunun çözümü açısından da yeni olanak-
lar getirece%ini, vatanda"ın öz güvenini artıraca%ını, devletin vatanda"a olan saygı-
sını, güvenini gösterece%ini ve bu yeni ortam içinde Türkiye’nin çok köklü de%i"ik-
likleri gerçekle"tirebilece%ini, ba"arabilece%ini dü"ünüyorum. Bunu denemeliyiz.

Bunun yanı sıra, Türkiye’de önümüzdeki dönemde yapılması gereken çok 
önemli de%i"iklikler var. Bakınız, Türkiye’de bir e%itim yapıla"ması var. Bu e%i-
tim yapıla"ması tıkandı. Dünyanın ba"ka bir ülkesinde var mı bilmiyorum; devle-
tin kurumlarının okullarından çıkıp bir üst kurulu"a gitmek için milyonlarca lira 
harcamak zorunlu olsun. Yani, ilkokulu bitiriyorsunuz, Anadolu liselerine girmek 
için ayda 4 milyon-5 milyon lira harcama yapmak zorundasınız. Anadolu liselerine 
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çocu%unuzu sokmak için ayrıca kurslarda ö%retmenlere harcamalar yapmak duru-
mundasınız.

Bu, Türkiye’deki e%itim sisteminin iflasıdır, yetersizli%inin ortaya çıkmasıdır. 
Acı olan da "udur ki, o ek e%itimi veren insanlar, bizim e%itim sistemimizin insanla-
rıdır; o insanları biz normal sistemin içinde kullanamıyoruz, onlar dı"arıdan ancak 
böyle bir özel bir e%itim yoluyla gençleri e%itme durumuna sürüklenebiliyorlar.

Bunun kaldırılması lazım. Üniversiteye ö%renci sokmak için 50 milyon-80 mil-
yon lira harcamak zorunlulu%undan artık Türkiye’nin çıkarılması lazım. Hangi dar 
gelirli aile 50 milyon-80 milyon lira harcayarak çocu%unu üniversiteye götürebilir?

De%erli arkada"larım, yani ne olacak? Bunun sonucu "u oluyor: Ola%anüstü 
yetenekli, zeki çocukların dı"ında, dar gelirlilerin çocukları, e%itim olanaklarından 
yoksun kalıyorlar.

E%itim, Türkiye’nin temel asansörüdür, yukarı do%ru tırmanmanın ana mer-
divenidir, toplumumuzu e"itleyen ana çıkı" kapısıdır. Herkes o kapıdan geçti; he-
piniz, hepimiz o kapılardan geçtik; geçmi" devlet adamları o kapılardan geçti; bu 
noktaya öyle geldik. Ne oldu "imdi? Yani, buraya geldikten sonra, aynı kökenden 
gelmi" insanların, bir i"çi çocu%unun üniversitede okuyabilmesi artık mümkün ol-
maktan çıkmaya ba"lamı"tır. Gidiniz bakınız, üniversitelerde ara"tırma yapınız, 
oralarda okuyan ö%rencilerin kaçının anası babası gerçek bir köylüdür, gerçek bir 
i"çidir, gerçek bir esnaftır? Giderek azalıyor, daralıyor, ancak parası olanlar çocukla-
rını okutabilir hale geliyorlar. Bu, Türkiye’de hem toplam zekâ birikiminden yarar-
lanmamızı engelliyor, güçle"tiriyor, hem de çok tehlikeli bir adaletsizli%i, demok-
ratik Türkiye’nin toplumsal yapısının içine çok tehlikeli bir dinamiti yerle"tiriyor. 
Bunlara son vermek lazım.

BA$KAN — Sayın Baykal, son 5 dakikanız.
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Te"ekkür ederim Sayın Ba"kan.
Türkiye’de köklü yeni atılımlara, yeni de%i"imlere ihtiyaç var. Elbette bu ihti-

yaçları böyle konularda ciddi olarak aramamız lazım.
ÖSYM sınavında en yukarıda not tutturmayı gerçekle"tirmi" olan 1.000 tane 

gencimize yurt dı"ında okuma olana%ının yerilmesini olumlu kar"ılıyorum; Hükü-
meti kutlarım, çok yerinde bir giri"imdir; dünyaya açmamız lazımdır, gençlerimizi 
okutmamız lazımdır. Ama, bu, sorunu çözmüyor, sorunun çözümü, temel e%itim-
de, sorunun çözümü orta e%itimdedir. Oralara herkesin katılabilmesini, herkesin 
yeti"mesini sa%layacak dönü"ümü mutlaka gerçekle"tirmeliyiz.

De%erli arkada"larım, ayrıca, Türkiye’nin, yeni ve önemli tercihler yapmasına, 
kararlar almasına da ihtiyaç var. Bu çerçeve içinde dikkatinize sunmak istedi%im 
bir iki nokta "u: Türkiye’nin siyasal sistemi çok içine kapalı i"lemeye ba"lamı"tır; i", 
partilere tıkanmı"tır, partiler toplumdan kopmu"tur; partiler de delegelere tıkan-
mı"tır, delegelere endekslenmi"tir. Bunu de%i"tirecek, siyasetimizi ferahlatacak, 
açacak yapılanmalara ihtiyaç var. Bunları, çok temel konular arasında saydı%ımı 
ifade etmek istiyorum. Türkiye’de siyasete saygınlı%ı kazandıracak olan olu"umlar, 
buralardan ba"layacaktır. !lçe kongresi yapacaksınız, en çok 400 delegeyle; niçin 
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400 delegeyle ilçe kongresi yapmak zorunda olayım? Günümüzde binlerce insanla 
toplantı yapacak teknik olanaklar var. Niçin Siyasi Partiler Yasası, bütün üyeleriyle 
kongre yapmak imkânını getirmiyor, delege a%ırlı%ını bütün siyasi partilere em-
poze ediyor? (CHP sıralarından alkı!lar) Bunu bir an önce sona erdirmek lazımdır. 
Bırakınız, delege olmayan parti üyeleri de etkin olma "ansını elde etsinler.

Aynı "ekilde, siyasal ya"amı açmamız lazım.
De%erli arkada"larım, kamu çalı"anlarına siyasal hak veriniz. Dünyanın bütün 

demokratik ülkelerinde bu vardır. (CHP sıralarından alkı!lar) Çalı"anlara, toplumda, 
ülke sorunlarının çözümüne katkı yapma "ansını kazandırınız. Korkmayınız bun-
dan, Türkiye bu olgunluk noktasına geldi.

Ben, toplumun iyi yeti"mi", saygın, birikimli, inançlı kadrolarını siyasetin dı"ı-
na itece%im; memurdur diye itece%im, sendikacıdır diye itece%im, gençtir diye ite-
ce%im, kadındır diye itece%im, bir avuç delegenin eline Türkiye’nin iktidarını teslim 
edece%im, sonra da bu iktidar bo"alıyor, medya etkinli%ine açık kalıyor diye "ikâyet 
edece%iz (!)

Topra%a kök salma olanaklarımızı açalım. Bırakınız Türkiye’de üniversite ö%re-
tim üyeleri de, üniversite ö%retim üyesi olmayan insanlar da siyasete katılma hak-
kına sahip olsunlar.

De%erli arkada"larım, belediye meclislerinde memurlar, belediye meclis üyesi 
olamıyor. Yani, orada ya"ıyor, tabiyeti farklı olan insanlara dahi Avrupa’daki bazı 
ülkeler belediye meclisine üye olma hakkını tanıyor, biz kendi vatanda"ımıza, me-
mur diye, belediye meclisinde görev yapmak imkânını tanımıyoruz. Bunu do%al 
kar"ılamak mümkün mü? Bunları da de%i"tirmek gerekti%ine kesin inanıyorum.

De%erli arkada"larım, Türkiye’nin bir ahlak yasasına ihtiyacı var. Siyaset kir-
lendi... Bu siyasi kirlenmeye son verecek yeni ve sistematik yakla"ımlara ihtiyaç 
var. Sadece konu"arak olmaz. Bakın, Anayasamızın öngördü%ü, milletvekillerinin 
yapamayaca%ı i"lerle ilgili yasa, ciddi bir biçimde, ayrıntılı bir biçimde düzenlenip 
çıkarılmalıdır. Milletvekillerinin neyi yapıp yapamayaca%ım önce biz belirlemeli-
yiz. Sadece bu da yetmez, onun dı"ında, siyasi ahlakı güvence altına alacak pek çok 
önemli dönü"üme ihtiyaç var. Bakınız, geçen hükümette yolsuzluklarla mücadele 
için bir bakanlık vardı, bu defa buna gerek hissedilmedi.

“Yolsuzlukla mücadele için bakanlı%a gerek yok” denilebilir; ama, bunun yol-
suzlukla mücadele bakımından bir kararlılık eksikli%inin ortaya çıkmasına vesile 
verdi%ini dü"ünüyorum. Yoksa, Türkiye’de mücadele edilmesi gereken yolsuzluklar, 
için bulundu%umuz dönemde azalmamı"tır, tam tersine, artmı"tır. (CHP ve ANAP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Yeni yeni ve çok önemli olaylar ortaya çıkmı"tır. 
!LKSAN olayı bunların ba"ındadır. Bu !LKSAN meselesini mutlaka takip etmeliyiz. 
(CHP ve ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

!LKSAN olayı örtbas edilmi"tir, geçi"tirilmi"tir. Her geçen gün bu konu ye-
niden ortaya atılıyor. Bu konunun üstünü örtmemiz mümkün de%ildir; siyasi ha-
yatımızın bir kanayan cerahatidir. !LKSAN olayının üzerine yürümeliyiz; yetmez, 
di%er olaylar var. Bayındırlık Bakanlı%ında kadro satıldı%ı iddialarını devletin valisi 



I. Ç"ller Hükümet" • 6829

yapıyor. (CHP ve ANAP sıralarından alkı!lar) Konu soru"turulmadı. Devletin valisi 
yapıyor, vali bugün görevinde de%il; ama, bu olayların üzerine yürüyen yok.

Yapılan ihalelerin, önce siyasi aracılara devredildi%i, onların komisyonları ke-
sildikten sonra ba"kalarına intikal ettirildi%i, sa%ır sultanın bile bilgisi içindedir. Bu 
olayların üzerine yürümemiz lazımdır.

Aynı "ekilde, Sayın Ba"bakanımıza da, bu Sarıyer olayını kamuoyuna aydın-
latması gerekti%ini söylemek istiyorum. (CHP ve ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı!lar)

$unu ö%renme ihtiyacı içindeyim bir vatanda" olarak: Sayın Ba"bakan, iktidar-
da bir bakanken aldı%ı arsaya, daha önce almayı uygun görmedi%i, reddetti%i bir 
arsayı bakanken alıp, ola%an dı"ı yöntemlerle ona imar hakkı kazandırdı mı, kazan-
dırmadı mı? Bunu ö%renme ihtiyacı içindeyim. (CHP ve ANAP sıralarından alkı!lar; 
DYP sıralarından gürültüler)

E%er böyle bir uygulama varsa, bu, gerçekten Türkiye’de üzüntü verici bir olay-
dır.

Sayın Ba"bakan, “siyasete yeni bir sayfayla ba"layalım” diyor.
Onu anlıyorum. Tabii bu “yeni bir sayfayla ba"layalım” ifadesi, aslında, “defte-

rin bundan önceki sayfaları kirli” anlamına geliyor, bunun bir itirafı oluyor. (CHP 
ve ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Ama, bu sayfanın yeni olması için ge-
reken özeni göstermek, Sayın Ba"bakanın öncelikli görevi olmalıdır. Bu konuyu da 
bize aktarmasını, aydınlatmasını bekliyorum.

AHMET SAYIN (Burdur) — 1978’de seni de gördük biz!
DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Sayın Ba"kanın sabrını suiistimal etmiyorum; 

ilgisine, toleransına te"ekkür ederim.
De%erli arkada"larım, güç dönemden geçiyoruz... Bu Hükümetin, bu i"lerin al-

tından kalkaca%ına inanmıyorum, i"e ba"layı"ı güven verici olmamı"tır, gerekli des-
te%i olu"turamamı"tır. Hedefleri hayalidir, iyi dü"ünülmü", iyi hazırlanmı" de%ildir. 
Böyle bir yapının içinde ciddi bir sonuç alınması söz konusu de%ildir, önümüzde 
ciddi engeller vardır; kongre engelleri vardır, seçim engelleri vardır. Perspektifi ol-
mayan bir Hükümettir. Bu Hükümetle, Türkiye’nin, büyük sorunlarını çözebilece%i 
kanısında olmadı%ını ifade etmek istiyorum.

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen de benzinsiz, mazotsuz bıraktın bu memle-
keti!

DEN"Z BAYKAL (Devamla) — Sayın Ba"bakan iyi niyetli... Sayın Ba"bakanın 
da bizce en olumlu tarafı, bir hanım olu"u. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. 
Türkiye’de bir kadının Ba"bakan olması, bizi gerçekten sevindirmi"tir. Olayı bir 
cinsiyet konusu olarak görmüyoruz, bir zihniyet konusu olarak görüyoruz. Bunu 
da ifade ettik; bir kadının Ba"bakan olmasını, Türkiye’nin dünyada daha ça%da" bir 
görüntü vermesine katkıda bulunaca%ı için olumlu kar"ıladı%ımı ifade etmek isti-
yorum; ama, Sayın Ba"bakan çok büyük bir sorumluluk üstlenmi"tir. Çünkü, sadece 
kendisinin de%il, bundan sonra ba"ka kadınlarımızın da "ansını ya azaltacaktır ya 
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da artıracaktır. Bu sorumlulu%a da dikkatini çekmek istiyorum. Sayın Ba"bakana 
bu güç i"inde ba"arılar diliyorum.

Sayın Ba"bakan, ho"görülü bir anlayı"la “yardımcılara, danı"manlara ihtiyacım 
var, bir tarihçi danı"man alaca%ım, bir sosyolog danı"man alaca%ım, bir siyaset bi-
limci danı"man alaca%ım” diyor.

Do%ru dü"ünüyor; ama, sonucu bunlarla alabilece%ini sanmıyorum. Sayın Tan-
su Çiller’in, bence, bir ba"bakana ihtiyacı var.

Hepinize te"ekkür eder, sevgiler ve saygılar sunarım. (CHP, ANAP ve RP sırala-
rından alkı!lar)

BA$KAN — Sayın Baykal’a te"ekkür ediyorum.

De%erli arkada"lar, Hükümet Programının görü"melerine devam ediyoruz.

Do%ru Yol Partisi adına iki sayın sözcü görü" bildireceklerdir. Bunlar, Sayın 
Tunç Bilget ile, Sayın Ali $evki Erek’tir. Bu konu"ma süresini yanyana kullanacak-
lardır.

Buyurun Sayın Tunç Bilget.

DYP GRUBU ADINA TUNÇ B"LGET (Aydın) — Sayın Ba"kan, de%erli mil-
letvekilleri; ben, programın ekonomik bölümleriyle ilgili olarak konu"aca%ım. Belki 
hatırlarsınız, 24 Aralık 1991 tarihinde ekonomiyle ilgili olarak 19’uncu dönemin ilk 
genel görü"mesi yapılırken, Do%ru Yol Partisi Grubu bana, görü"lerini Meclise arz 
etme onuru vermi"ti. Bu ikincisi... 

O günden bu güne Koalisyon Hükümeti, ekonominin bozulan dengelerini dü-
zeltmek, kalkınma hızını artırmak ve nihayet, kalkınmadan, yeniden herkesin pay 
alma"ım sa%lamak için yo%un çaba sarf etmi"tir. Bu çabalara milletimiz ve özellikle 
dar ve sabit gelirli vatanda"larımız tanıktır.

500 günün hesabı Birinci Koalisyon Hükümeti tarafından ayrıntılarıyla veril-
mi"tir. Bugün burada ne yıllık ne de sekiz yıllık ANAP !ktidarının, Koalisyon Hü-
kümetine devretti%i mirasın ve ne de 500 günün hesabının ayrıntılarına de%inecek 
de%ilim.

HAL"L "BRAH"M ÖZSOY (Afyon) — Onlar geride kaldı.

TUNÇ B"LGET (Devamla) — Onlar geride kaldı.

MEHMET GED"K (Bursa) — Sen de inanmıyorsun!

TUNÇ B"LGET (Devamla) — Bugün yine gelece%e bakmanın günüdür. An-
cak, partiler ve siyasetçiler yekdi%erine ne kadar nazik davranırlarsa davransınlar, 
toplum hayatı ve ekonomi - maalesef - kimseye beyaz defter, sayfa açmaz. (ANAP 
sıralarından alkı!lar (!)) sorunlar geçmi"ten gelip gelece%e sarktı%ı için, önümüzde 
bu Program var.

De%erli milletvekilleri, bur !kinci Koalisyon Hükümeti, Sayın Çiller’in ekono-
miden sorumlu Devlet Bakanı oldu%u ve kabaca 1,5 yıl ülkeyi yönetmi" olan Birinci 
Koalisyon Hükümetine tabii ki, çok "ey borçludur. Dahası, her iki koalisyon hükü-
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meti, kendinden önce ülkeyi 8 yıl idare etmi" olan hükümetlerden, özellikle enflas-
yon ve kamu finansmanı alanlarında alacaklıdır.

De%erli milletvekilleri, mesele "udur: Son 1,5 yılda Koalisyon Hükümetinin 
yapabilece%i tek "ey, enflasyon kayna%ının kazandı%ı yeni ivmeyi frenleyici bir po-
litika izlemekti; yoksa, 1992’de enflasyonu öyle indirmek falan mümkün de%ildi. 
Sayın Baykal’ın bilgi ve dikkatlerine sunuyorum.

Koalisyon Hükümeti, 1992’de kamu gelirlerini 1 puan artırdı, kamu harcama-
larını yarım puan dü"ürdü. Sonuç olarak, borçlanma ihtiyacı eski seriye göre 1,8 
puan, yeni seriye göre 1,4 puan dü"tü. Bu, bize göre büyük ba"arıdır. Do%ru Yol 
Partisi Grubu adına Birinci Koalisyon Hükümetini tebrik ediyorum. Bakınız neden 
tebrik ediyorum:

Bir ekonomi dü"ününüz ki, o ekonomiden sorumlu olan Hükümet, iki yıl gibi 
çok kısa bir sürede kamu gelirlerini eski seriye göre 3 puan, yeni seriye göre 2 puan 
dü"ürüyor, iki yılda, bu yetmiyor, aynı iki yıllık dönemde toplam kamu harcamala-
rını eski seriye göre 4,5 puan, yeni seriye göre ise 3 puan sıçratıyor. Sonuç felaket 
oldu arkada"lar. Kamu kesiminin borçlanma gereksinmesi - eski-yeni seri fark et-
miyor - iki yılda tam bir kat arttı. Enflasyonun kayna%ındaki bu rekor sıçramanın 
enflasyon üzerindeki a%ır faturasıyla 1992 yılında kar"ıla"acaktık, öyle de oldu; 
buna ra%men ba"arı sa%landı.

De%erli milletvekilleri, bu kadar da de%il; Do%ru Yol Partisi Grubu, bunun dı-
"ında özellikle 3 geli"meyi doyurucu bulmaktadır.

1. Kalkınma hızı, enflasyon sıçratılmadan binde yarımdan yüzde 5,9’a yüksel-
tilmi"tir. (DYP sıralarından alkı!lar) Bu, olumlu geli"menin devam etti%inin haber-
leri, verileri gelmeye ba"lamı"tır.

2. Türk ekonomisi, kalkınma hızının yükselmesine paralel olarak yeniden i" 
yaratmaya ba"lamı"tır. 

3. Dar ve sabit gelirli vatanda"larımızın enflasyondan zarar görmesi önlen-
mi"... (ANAP sıralarından “aaa, olmadı o, yanlı! o” sesleri) ve böylece sosyal yönden 
asgari ölçülerde dahi adalet duygularına sı%mayan ANAP’ın ekonomik düzeninden, 
Do%ru Yol Partisi ve SHP gibi topyekûn kalkınmacı, kitle partilerine yara"ır bir dü-
zene geçi" sa%lanmı"tır. Bu olayın de%erini de bilen biliyor.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; evet memnunuz; ama, "unu da söyleye-
yim. Koalisyon Hükümetinin son 1,5 yıldır izledi%i politikalarla sa%ladı%ı iyile"me-
lerin ritmi, bizzat Koalisyon Hükümeti ve bu iki grup tarafından gelecek için de 
yeterli ve doyurucu bulunsaydı, tabii ki, Yüce Meclisin önüne böyle bir hükümet 
programıyla çıkılmazdı. Türk ekonomisi, yapısal sorunlarının çözümlenmesi ihti-
yacı içindedir; Sayın Baykal’ın buyurdukları gibi, bir atılım yapma ihtiyacı içindedir. 

De%erli milletvekilleri, 15 yıldır yılda ortalama yüzde 52 enflasyonla ya"adı%ı-
mız için, aynı dönemde kalkınma hızı yılda ortalama yüzde 4’ü a"amadı. Türkiye’nin 
iç tasarruf oranı 1977’de ne ise, 15 yıl sonra bugün de o.

EKREM PAKDEM"RL" (Manisa) — Yanlı" söylüyorsun!
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TUNÇ B"LGET (Devamla) — Planlamanın verilerine bakarsanız...
EKREM PAKDEM"RL" (Manisa) — Meclis zabıtlarına yanlı" geçirme.
TUNÇ B"LGET (Devamla) — Meclis zabıtlarını ben bilmem, Planlamanın ve-

rilerine bakınız.
Türkiye’nin yatırım oranı ise 5 puan dü"tü. Bunlar hep yüksek enflasyonun 

getirdi%i hastalıklardır. Türkiye, gerçekle"tirebilece%i refah artı"larını gerçekle"ti-
rememekte, ekonomi, her yıl yeterli sayıda i" yaratamamaktadır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Türkiye, ayrıca bütün dünya ile kalkın-
ma yarı"ındadır, dı"ta rekabetçili%ini sürdürmek zorundadır. Bakınız, 1960 ve 
1970’lerde di%er geli"me yolundaki ülkelere kıyasla biz dü"ük enflasyon ülkesiydik; 
1980’in ikinci yansında bizim enflasyonumuz onların ortalamasını a"tı. Bugün bi-
zim enflasyonumuz, onların ortalamasından tam bir kat fazladır.

Bu böyle devam edemez. Enflasyonu indirmek ve dü"ük enflasyonu kalıcı kıla-
bilmek için Türk ekonomisinin verimlili%ini artırmak zorundayız. Yüksek verimli-
lik artı"ının önündeki engelleri kaldırmak zorundayız.

Bu ihtiyaçlar ve gerçekler, bu Hükümetin de%il, Türkiye’nin, Yüce Meclisin 
önündeki gerçeklerdir. Dün istikrarsız bir dünyada, ekonomik yönden istikrar, ve-
rimlilik ve refah artı"ı arayan bir Türkiye idik; bugün de büyük ölçüde öyleyiz. Söy-
lemek istedi%im o.

Yüksek enflasyon ve beraberinde getirdi%i sosyal, ekonomik ve siyasi hastalık-
lar, aynen terör gibi, tek ba"ına "u veya bu hükümetin sorunu de%ildir. Yüce Meclis, 
enflasyon için Hükümete dönüp - "u veya bu hükümete - “hadi, erkeksen dü"ür” 
diyemez. Yüce Meclis, Hükümetin eline enflasyonla mücadelenin makul imkân ve 
aletlerini vermek zorundadır. Bu konuya tekrar dönece%im.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Koalisyon Hükümetinin bu ikinci Progra-
mını Grubum adına kısaca de%erlendirmeye ki"isel bir gözlemimle ba"lamak istiyo-
rum. Otuz küsur yıldır bu tür programların ekonomik bölümlerini, bütçelerini oku-
yageldim. Bizde, ço%u zaman bu tür belgeler, bir "ey söylüyormu" gibi yapıp hiçbir 
"ey söylemeyen, e%er kazara neyin yapılaca%ı söylenmi"se onun nasıl yapılaca%ına 
asla de%inilmeyen ve herkesi memnun etmek için itinayla yerle"tirilen çeli"kilerle 
dolu metinlerdir. En çok rastlanan deyim, “gereken her türlü önlem alınacaktır” de-
yimidir. Amaç, aradı%ında herkesin teselli bulaca%ı bir laf salatasını hazırlamaktır. 
E%er, vaatlerde bulunulacaksa, öyle vaatlerde bulunulur ki, herkes kendi çocu%unu 
dü"ünüp, eh biz görmeyiz de, in"allah onlar görür demek zorunda kalır.

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Programda oldu%u gibi, de%il mi?
TUNÇ B"LGET (Devamla) — Hayır!
Bu Koalisyon Hükümetinin ve daha önceki Koalisyon Hükümetinin program-

larına bakınız; "imdi ispat edece%im size. Ekonomik bölümleri bakımından böyle 
de%ildir. Bu Programda, Hükümet, hemen her "eyi hayli yalın bir dille, uzak geçmi"i 
bir yana bırakıp, ANAP’tan falan bahsetmeyip, güne ve gelece%e bakarak, ekonomik 
analizlere ve güncel verilere yer vererek sıralıyor; ekonomimizdeki bazı yapısal so-
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runların açık sözlü ve epeyce do%rucu bir envanterini de kapsamaya çalı"ıyor; ayrı-
ca, Koalisyon Hükümetinin Yüce Meclisten beklentilerini de uzun bir liste halinde 
sıralıyor.

DYP Grubu olarak bu programın bu üslubunu memnuniyetle kar"ılıyoruz.

De%erli milletvekilleri, öze ili"kin olarak size programı tekrarlayıp vaktinizi 
alacak de%ilim; Grubumun öze ili"kin de%erlendirmesini sunaca%ım.

Bu !kinci Hükümet, Birinci Hükümet Programındaki te"hislerden ve son 18 
aylık dönemdeki tespitlerden yararlanarak ancak, te"his ve tespitlerden çözüm ge-
li"tirmeye de biraz daha fazla kayarak, kısaca "unları söylüyor: Ekonomide devlet 
küçülsün. Mal üretimi ve ticaretten devlet, dengeli bir biçimde elini çeksin. Hızlı 
kalkınma için ortamı hazırlasın, kural koyucu olsun. Ekonomik ve sosyal altyapı 
hizmetlerinde daha etkin çalı"sın. Devlet, her "eyi yapayım derken hiçbir "eyi do%-
ru, düzgün yapamama, esas fonksiyonlarını ihmal etme durumundan kurtulsun.

Enflasyonu hızla a"a%ıya çekmek için yapısal sorunları a"acak reformları köklü 
bir yakla"ımla gerçekle"tirelim. Bu amaçla, kamu sektörü borçlanma gereksinmesi-
nin kaynaklarına tek tek inelim.

Bütçe, Kamu !ktisadi Te"ebbüsleri, birlikler, sosyal güvenlik örgütleri ve yerel 
yönetimlerin finansman açıklarını makul düzeylere indirelim. Böylece, maliye poli-
tikası, fiyat istikrarını sa%layıcı bir para politikasının izlenmesine imkân versin. Ne 
demek bu? Bu "u demek: Para basmaktan vazgeçelim.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Hükümetimiz ne yapaca%ını temel hedef-
lerini ve felsefesini böyle ortaya koyuyor.

YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — Kendin de inanmıyorsun ya!

TUNÇ B"LGET (Devamla) — O itiraza da cevap verece%im.

Ayrıca, kamu finansman açı%ıyla ilgili olmamakla birlikte, ekonominin reel ve 
mali akımlarında verimlili%i artırıcı alt reform program hedeflerini de sıralıyor.

Bunlar da çok önemli, vaktim olmadı%ı için de%inmeyece%im. DYP Grubu ola-
rak bu hedefleri tam olarak destekliyoruz. Mesele iyi ortaya konmu"tur. Buna kim-
senin itirazı olaca%ını da zannetmiyorum.

Kaldı ki, Hükümetimiz, ne yapaca%ını belirtmekle kalmıyor; yer yer ve epeyce 
kapsamlı "ekilde nasıl yapaca%ını da söylüyor. Bu, epeyce bir yenilik yani; bunu da 
memnuniyetle kar"ılıyoruz. Hükümetimiz, neyi, nasıl yapaca%ıyla ilgili olarak, ör-
ne%in "unları söylüyor:

“1. K!T ve birlikleri reform programı çerçevesinde, yerine, kurulu"una ve o ku-
rulu"un durumuna göre, hızlı özelle"tirmeye, özerkle"tirmeye veya tasfiyeye ba"-
vuraca%ım.”

Yani, TÖYÖK’ün hiç olmazsa ruhu ya"ıyor, kabul ediniz. Özerkle"tirme de var...

SELÇUK MARUFLU ("stanbul) — Bunları taahhüt ediyor de%il mi? Bunlar 
taahhütler...
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TUNÇ B"LGET (Devamla) — “2. — Ancak, bu tür programların yol açabilece-
%i istihdam sorunlarını asla göz ardı etmeyece%im. Sosyal güvenlik, sosyal koruma, 
emeklili%i özendirme, sigorta ve tazminat sistemlerini kuraca%ım.

3. Yerel yönetimleri tam ve sımsıkı bir mali disiplin altına alaca%ım.
4. !"i devlet yaratmaz, yaratamaz; devlet yatırım ortamını kurar; özel kesim 

böylece i" yaratır. Devlet, asli görevleri dı"ında, i"sizlik sorununu a"mak için perso-
nel istihdam etmeye çalı"mayacaktır.

5. Tarımsal desteklemede dünya fiyatları a"ıldı%ında, a"ırı yüksek fiyat verildi-
%inde, ihtiyaçtan fazla üretimle ve a"ırı stokla kar"ılıyoruz.

Ayrıca, desteklemenin ürün kapsamında biraz a"ırılıklara kaçtık.
A"ırılıkları engelleyece%iz. Ancak, görev zararına yol açabilecek bir destekleme 

görevi verirsek, bunun mali yükünü bütçeye tam olarak koyaca%ız. Bu rakamı a"ma-
yaca%ız; ama, zamanında ödeyece%iz.”

Ba"ka örnekleri de var, okudunuz. $imdi, bunlara kar"ı çıkmak mümkün!
SELÇUK MARUFLU ("stanbul) — Yapabilecekler mi?
TUNÇ B"LGET (Devamla) — Kim bunların tersini yapaca%ım diyebilir?
“Yapabilecekler mi?” suali gelecekle ilgili...’Görece%iz. “Tersini yapaca%ım” di-

yen, enflasyonu ve dü"ük kalkınma hızını savunur duruma dü"meyecek mi?
Do%ru Yol Partisi Grubu olarak, sadece temel felsefeyi ve hedefleri de%il; kamu 

açı%ının kaynaklarına inen, a"ırılık ve verimsizlikleri yok edici yakla"ımı da do%ru 
buluyoruz. Ancak, öyle zannediyoruz ki, enflasyonla mücadelenin en fazla muhtaç 
oldu%u bir politika aletiyle ilgili olarak, bu program, belki biraz daha cesur ve kap-
samlı ifade ve taahhütlerde bulunabilirdi. Bulunmadı%ı için, görüntüde de olsa, Hü-
kümetimiz enflasyonla mücadelede Meclisin kar"ısına, âdeta üçayaklı bir masayla 
çıkmı" izlenimini bırakıyor.

Sayın Baykal’ın, hiç olmazsa benimle ilgili olarak, grup konu"masıyla Hükümet 
konu"ması arasındaki farkı lütfedip kabul edece%i, kuvvetler ayrımını reddetmeye-
ce%i ümidiyle, vergi politikasıyla ilgili olarak, bu izlenimin yanlı" oldu%u, gerçe%in 
böyle olmadı%ı inancıyla, "imdi neyi kastetti%imi biraz açaca%ım.

De%erli milletvekilleri, Türkiye’de veya bir ba"ka ülkede enflasyon asla teknik 
de%il, tamamen siyasi bir sorundur; dahası, siyasi bir tercihtir. Enflasyon vergisi al-
mak, siyasi bir tercihtir. Bu tercihi yirmi yıldır bütün hükümetler, bütün dönemler 
ve bu dönem yapmı"tır.

Yirmi yıldır akarak devam eden bir yüksek enflasyonu indirmek kolay da de-
%ildir, fevkalade tatsız siyasi kararların alınmasını gerektirecektir. Bu program, bu 
tatsız siyasi kararların bir kısmının alınaca%ını söylüyor. Açık konu"alım; e%er bu 
ciddi bir taahhüt belgesiyle - ki öyledir - dar ve sabit gelirli kesimlerden fedakârlık 
istemektedirler. “Devlet küçülsün; K!T’ler özelle"tirilsin, tasfiye edilsin. Devlet, is-
tihdam için istihdam, fonksiyonunu terk etsin; desteklemeyi mümkünse daralta-
lım, a"ırılıkları yok edelim, dünya fiyatlarını a"mayalım, sübvansiyonları azaltalım” 
gibi beyanlar herhalde i" kesimiyle ilgili de%ildir.
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Bunlar yapılsın... Yapılsın da, i" kesimi bu programın neresinde? Evet, haksız-
lık etmeyelim, programda, bütçe açı%ını azaltmak için, hem vergi gelirlerinin artırı-
laca%ına ve hem de harcamaların hızının yava"latılaca%ına de%iniliyor.

Önlemlere gelince: Harcamalarla ilgili ayrıntılar var, özelle"tirmeyle ilgili ay-
rıntılar var; ama, vergi gelirlerine gelince, vergi oranlarının dü"ürülmesinden, mu-
afiyet ve istisnaların azaltılmasından ve vergi cezalarının artırılmasından ba"ka 
pek belirgin önlem yok.

Vergi oranlarının dü"ürülmesi, herhalde i" kesiminden istenecek bir fedakârlı%ı 
içermiyor. “Oranları dü"ürürsek, i" kesimi vergi kaçırmaz” tezi bir varsayımdan ve 
bir temenniden öteye geçmeyebilir. Geçmi"te de öyle oldu...

$imdi soruyorum: Acaba bu zorunlu bir taktik mi? Yüce Meclisten çekingenli-
%in yarattı%ı bir taktik mi?

De%erli milletvekilleri, Türkiye’de i" kesimi, Gelir Vergisi vermiyor. Türkiye’de 
i" kesiminin gelir vergilendirmesi sistemi tamamen çökmü"tür. Beyannâmeli vergi 
mükellefleri, Türk Devletiyle ve Milletiyle alay ediyorlar. (DYP ve SHP sıralarından 
alkı!lar) Bunu hepiniz biliyorsunuz; ama, hiçbirimizin kılı kıpırdamıyor. Bu konuyu 
hep söyledim, yine söyleyece%im: Atina ile Kartaca kavga ederken, yirmi yıl süreyle 
bir senatör çıktı, her konu"masında, konu"ma ne olursa olsun, “Kartaca yıkılmalı-
dır” dedi, ben de “i" kesimi vergilendirilmelidir” diyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
alkı!lar)

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Oraya söyle, oraya... 

YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — Tansu Hanıma söyle... 

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Vergilendirmeyi bırakın, affediyorsunuz! 

TUNÇ B"LGET (Devamla) — $imdi de%erli milletvekilleri, i" kesimi Gelir 
Vergisi vermiyor diyorum; “sen, ne diyorsun?” diyorsunuz.

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Vergi affı ne olacak? 

TUNÇ B"LGET (Devamla) — Dinleyiniz lütfen.

Bakın örne%in 1991 yılında, i"çi ve memur ayda ortalama 500 bin lira Gelir 
Vergisi ödedi. Buna kar"ılık en yüksek gelirli beyannâmeli mükellefler ayda 203 bin 
lira vergi ödediler... !yi mi?

Toplama bakın, aynı yıl i"çi ve memur toplam 25,5 trilyon vergi ödedi, bu bey-
zadeler (!) 22,3 trilyon vergi ödedi!

Çok kazananlar, hangi ölçüyü kullanırsak kullanalım, az kazananlar kadar bile 
Gelir Vergisi ödememektedirler. Daha önce bu kürsüden söyledim, "imdi tekrarla-
dım.

De%erli milletvekilleri, bütçenin vergi gelirleri, artık, sadece maa"a ve faize bile 
yetmiyor. Bunun bir nedeni i" kesiminden Gelir vergisi olarak almamız gereken 
mebla%ları onlardan borçlanıp, bir de üstüne yüzde 60-70 faiz vermemizdir. [ANAP 
ve RP sıralarından alkı!lar (!)] Peki, ne oluyor; bunlar yatırıma mı gidiyor?
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TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Kimin adına konu"uyorsun, merak edi-
yorum!

TUNÇ B"LGET (Devamla) — Do%ru Yol Partisi Grubu adına konu"uyorum.
Mevduatın yarısına bakın; dövizli mevduat... Her döviz, o dövizi çıkaran ülkeye 

açılmı" bir kredidir... Yabancı ülkelere kredi açıyoruz...
Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, bakın, programda ne güzel ifade edilmi": 

“Vergi idaresinde ba"arının göstergesi, kamu dı"ında kalan yükümlülerden sa%la-
nacak tahsilâtın artırılmasıdır.”

Ne acı bir gerçe%in ifadesi de%il mi, bu? Açık sözlülü%ünden dolayı Hükümeti 
kutluyorum. Benim de söyledi%im zaten bu.

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Yeni vergi affı var mı?
TUNÇ B"LGET (Devamla) — Sayın Ba"kan; de%erli milletvekilleri, açık konu-

"alım, bütün hükümetlerin de%i"mez kanaati, Yüce Meclisten, i" kesimini vergilen-
dirici yasaların çıkmayaca%ı; e%er bu tür önlemleri, hükümet, yetki yasaları çerçe-
vesinde kullanmı"sa, Yüce Meclisin, parti kimli%ini bir yana bırakarak, hükümetin 
kar"ısına dikilece%idir.

Öyle olmadı mı?
M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Vergi affını siz çıkardınız, sülükleri (!) siz 

açıklamadınız.
TUNÇ B"LGET (Devamla) — Yüce Meclisin artık bu konuda hükümete - han-

gi hükümet olursa olsun - yardımcı olması gerekti%ini arz ediyorum. Hükümetle-
rimiz böyle cesur ve güzel bir program hazırlarken vergi konusunda, i" kesiminin 
vergilendirilmesi konusunda, artık, çekingen davranmak zorunda kalmamalıdırlar.

Do%ru Yol Partisi Grubu, bu programı, fevkalade iyi hazırlanmı", cesur, atılımcı 
ve sorumlu bir program olarak görmekte ve desteklemektedir.

Programda, i" kesiminin vergilendirilmesi konusundaki mu%lâk ifadelerin, bir 
irade ve niyet noksanını aksettirmedi%ine inanıyoruz. Tek temennimiz, i" kesimi-
ni gelirde makul oranlarda vergilendirici önlemlerin, hiç olmazsa, 1994 bütçesine 
dâhil edilmesidir. O takdirde, her kesim, kendine dü"en fedakârlı%a razı olur. Aksi 
halde, bu programı uygulamada siyaseten biraz güçlükle kar"ıla"abiliriz.

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Yalım Bey müsaade etmez.
TUNÇ B"LGET (Devamla) — $imdi, muhalefetin bir iki ele"tirisine kısaca 

de%inece%im.
Benden önce, muhalefet partileri adına Sayın Erbakan ve Sayın Baykal konu"-

tular. Kendileriyle ilgili olarak çok genelde iki "ey söyleyece%im. Bir, polemik ve 
hatta demagojinin Meclis kürsüsünde bir yeri yardır; ancak, bunlara çokça ba"vu-
ranlar, esas itibariyle milletimize saygı göstermi" olmazlar.

RAS"M ZA"MOGLU (Giresun) — Baba yapıyordu onu.
TUNÇ B"LGET (Devamla) — !kincisi, ekonomide, geçmi"le bugünle prog-

ramla ilgili olarak olumsuz ele"tiri, "anlı muhalefetin do%al hakkıdır.
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TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Demirel’e hakaret ediyorsun!
TUNÇ B"LGET (Devamla) — Biz de muhalefetteyken yaptık; ancak, 

Türkiye’de artık yalnız neyi be%enmedi%inizi söylerseniz, bir kulaktan girer, öbür 
kulaktan çıkar. Siz ne yapardınız ve nasıl yapardınız? Milletimiz bunu duymadı%ı 
sürece, yaptı%ınız yine me"ru muhalefet görevi olur ama, faydalı olmaz.

Sayın Erbakan’ın konu"malarına da bir iki noktada cevap vermek istiyorum. 
Sayın Erbakan, bir azınlık partisinin, azınlıkta kalmaya mahkûm uç fikirlerini, bir 
defa daha, 1960’lardan 1970’lerden gelen ustalıkla, ifade ettiler. Do%ru Yol Partisi 
Grubu adına kendilerine "ükranlarımızı sunuyoruz; ancak, Sayın Erbakan bununla 
yetinmediler. Bir iki örnek vermek istiyorum; örne%in, komplo teorileri ürettiler. 
Komplo teorileri üretimini, ben Sayın Erbakan gibi büyük bir lidere yakı"tıramıyo-
rum. Bakın, komplo teorilerini - psikologlara sorun - hayatın gerçeklerini kavraya-
mayanlar, ona uyum sa%layamayanlar üretir, yakı"mıyor. Örne%in, Sayın Erbakan, 
ikibuçuk gazetenin, medyanın Ba"bakanı olarak Sayın Çiller’i, sözüm ona, küçüm-
sedi; bizce biraz ayıp etti...

FETHULLAH ERBA$ (Van) — Yalan mı?
TUNÇ B"LGET (Devamla) — Medyayı da ele"tirmi" oldu. Aynı Sayın Er-

bakan, 5 dakika sonra, ele"tirdi%i medyayı, ABD vatanda"lı%ı meselesinde, tanık 
olarak gösterdi; iyi mi? Çeli"kiye bakın, örne%in Sayın Erbakan, “Avrupa’ya neden 
uygarlı%ın be"i%i diyorsunuz. O tek di"i kalmı" bir canavardır” dedikten sonra, nü-
fus planlamasını tenkit ederken, bize aynı Avrupa’yı örnek gösterdi; iyi mi? Bu ka-
dar da de%il... Her zamanki gibi, mühendis de oldukları için, bir sürü hata yaptılar. 
[ANAP sıralarından “Ooo, Demirel gibi” sesleri, alkı!lar(!)] Hükümet Programıyla yatı-
rım programını karı"tırdılar, gülümsedik...

MUZAFFER ARICI (Denizli) — Cumhurba"kanı da mühendis…
BA$KAN — Dinleyelim arkada"lar dinleyelim.
TUNÇ B"LGET (Devamla) — Her mühendise söylüyorum.
BA$KAN — Sayın Bilget, cevap vermeyin, devam edin lütfen…
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Sayın Cumhurba"kanına hakaret ediyor-

sunuz!
TUNÇ B"LGET (Devamla) — “Faize faiz demeyin, gelir payı, kâr payı vesaire 

deyin, o zaman mubahtır” tezini yine tekrarladı, kabul ettik, gülümsedik. Meclis 
ve Hükümetin i"ine Sayın Cumhurba"kanını karı"tırmak istediler bir noktada, ona 
da gülümsedik; ancak, Sayın Ba"bakanı kastederek ve Do%ru Yol Partisine hitaben, 
“!çinizden biri çocuk olabilir” dedi ki, ona pek gülümseyemedik. Ama yine de ben i"i 
tatlıya ba%lamak için diyorum ki: Sayın Erbakan, sizin ya"ınıza kıyasla hemen her-
kes çocuktur; siz de artık bizim saygıde%er dedemizsiniz. (DYP sıralarından alkı!lar)

YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — Babana hakaret ettin!
TUNÇ B"LGET (Devamla) — Grubumuz, pazartesi günü yapılacak oylamada 

olumlu oy kullanacaktır.
Hükümetimize ba"arılar diliyor, saygılarımı sunuyorum.
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Çok te"ekkür ederim, (DYP sıralarından alkı!lar) 
BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Bilget.
Do%ru Yol Partisi adına ikinci konu"macı Sayın Ali $evki Erek, buyurun. (DYP 

sıralarından alkı!lar)
DYP GRUBU ADINA AL" $EVK" EREK (Tokat) — Sayın Ba"kan, saygıde%er 

milletvekilleri, "u anda ekranlarında bizleri izleyen aziz ve de%erli vatanda"larım; 
hepinizi Do%ru Yol Partisi ve "ahsım adına, 30 Haziran tarihinde okunan Hükümet 
Programı üzerindeki Do%ru Yol Partisinin görü"lerini aktarmak üzere geldi%im "u 
sırada, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkı!lar)

De%erli arkada"larım, do%rusu, böyle önemli bir günde, sözlerime, Türkiye’mi-
zin maruz kaldı%ı, maruz kalmakta uzunca bir süredir devam etti%i acı olayları te-
rennüm etmekle ve kınamakla ba"lamak istemezdim.

Dünden itibaren ve dün gece Sivas’ımızda cereyan eden olaylar gerçekten bir 
kere daha, hem bizim hem milletimizin yüre%ini kanatmı"tır.

Çok taze olan bu olayda, herhangi bir de%erlendirmeye, herhangi bir "ekilde 
bir adalet terazisi kurup, "u anda bir haklı-haksız tefrikine gitmeye gerek görmü-
yorum, do%ru da bulmuyorum; olayın sıcaklı%ı halen devam ederken bu konuya 
girmek istemiyorum. Ancak, böyle bir olayın sonucunda 35 vatanda"ımızın Hakkın 
rahmetine kavu"masından dolayı duydu%um üzüntüyle beraber, “acaba, bu olayın 
olu"masında herhangi bir yönetsel tedbirsizlik veya aksaklık var mı?” diye dü"ünü-
yor ve yeni Hükümetimizden, bu konuda, en kesin, en acil ara"tırma yapmasını ve 
tedbirleri bir an evvel almasını; sadece bunu da de%il Yüce Meclisimizin bu acı ve 
önemli olaylar kar"ısında, !ktidarıyla, muhalefetiyle grubu olanıyla, olmayanıyla 
!çtüzü%ümüze göre bir komisyon te"kil ederek, Türkiye’yi dilhun eden, huzursuz 
eden; içeride ve dı"arıda Türkiye Cumhuriyetinin varlı%ına yöneltilmi" bu hareket-
ler kar"ısında bir belirli asgari mutabakat ve uzla"mayı tespit etmeye de ça%ırıyo-
rum.

Biraz sonra gelece%im terör konusunda, bu hususa biraz daha açıklık getirme-
ye çalı"aca%ım.

De%erli arkada"larım, de%erli konu"macı arkada"larımı dinlemeden evvel, ben 
hazırladı%ım konu"mada tahminlerimden dolayı sanki Sayın Erbakan ve Sayın 
Baykal’ın, meseleyi bir hükümet programı çerçevesinde de%il de, "u anda Mecli-
simizi sureti katiyede ilgilendirmeyen bir kısım noktalara çekmek isteyeceklerini 
bilmi" gibi - ferasetimizden, yetene%imizden dolayı de%il; arkada"larımızın tavrına 
alı"ageldi%imizden dolayı - bir hazırlık yapmı"tık.

Buradaki bir kısım yanlı"ları düzeltmek lazım. Hem Sayın Baykal hem Sayın Er-
bakan Türkiye’nin bu kadar önemli ortamında ve zamanında otuz yıldan beri Türk 
demokrasisine altın harflerle geçecek bir büyük de%i"imden sonra, Türkiye’nin me-
selelerini bir tarafa bırakıp da, Ba"bakanımız ve de%erli Genel Ba"kanımızın, hiç de 
bu Meclisi sureti katiyede ilgilendirmeyen, Türkiye Cumhuriyetinin politikasına, 
ekonomisine bir milim faydası bulunmayan, bir kısım, enfüsi, detayla ilgisi olma-
yan bir biçimde ele"tirilerini duymaktan da büyük üzüntü duydum.
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Evvela, Sayın Baykal, yanlı"... Bir 133’üncü madde vardı, Anayasanın 133’üncü 
maddesi... ve bütün grupların da i"tirak etti%i bir ana fikir vardı, “devlet tekeli tele-
vizyonda ve radyoda kalksın” diye;

Herkes bunda ittifak haline gelmedi mi? Geldi. Bu konuda ondan evvel gruplar 
birkaç defa görü"medi mi? Görü"tü. Bunun aksine fikir söyleyen oldu mu? Olmadı.

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Meydan okumanın ne gere%i vardı?
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Meydan okumanın gere%ini de söyleyece%im, 

acele etme... (ANAP sıralarından “oylamaya niye gelmediniz?” sesleri, gürültüler)
BA$KAN — Arkada"lar, lütfen dinleyelim...
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Onu da söyleyece%im.
BA$KAN — “Söyleyece%im” diyor arkada"lar; dinleyin, söyleyecek herhalde...
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Aynı hatayı tekrar ediyorsun. Niye tahrik 

ediyorsun?
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Efendim, i"in safahatını da anlataca%ım, söy-

leyece%im, merak etmeyiniz. Zaman yetti%ince sizlere cevap verece%iz. Ben tahrik 
de etmiyorum. Müsaade edin, söyleyece%im.

Yeni Genel Ba"kan, seçilince, genel ba"kanlık yansında da kamuoyuna deklare 
etti%i gibi, Sayın Genel Ba"kanımız, gayet nazik ve latif bir biçimde ve siyasi are-
nada normal olan, alı"ılagelmi" bir üslupla, “buyurun, gelin, beraberce 133’üncü 
maddeyi de%i"tirelim. Hadi, sizi Mecliste bekliyoruz” dedi.

ANAP’lı arkada"larımın itirazlarını anlıyorum; bundan menfi not aldınız, bun-
da notu dü"ürdünüz, onun için heyecanlanıyorsunuz! (DYP sıralarından alkı!lar, 
ANAP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Arkada"lar, dinleyelim lütfen...
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Sayın Baykal, Sayın Genel Ba"kanım, bu 

“hodri meydan”ı fevkalade güzel bir üslupla söyledi%inde Ba"bakan de%ildi, bir Ge-
nel Ba"kandı; söyledi%i de siyasi platformda en güzel bir siyasi çıkı"tı. (ANAP sıra-
larından, “Ooo” sesleri)

Bunların bu Mecliste, bu ortamda müzakere edilmesi Türkiye’nin yararına de-
%il arkada"lar; söylendi%i için cevap veriyoruz.

De%erli Erbakan Hocamız, “efendim, ikibuçuk aydır Türkiye hükümetsiz. Niye 
ayak sürüdünüz, niye geç kaldınız?” gibi, akılları ve izanları sarsan bir ithamda bu-
lundu.

MEHMET GED"K (Bursa) — Sayın Erek, Türkiye yanıyor...
BA$KAN — Dinleyelim arkada"lar.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — De%erli arkada"larım, pek tabii, muhalefet 

partilerinin liderlerinden - saate baktım - Sayın Baykal, konu"masının tam 35 da-
kikasını Sayın Çiller’e hasretti, de%erli Erbakan da, konu"masının 25 dakikasını Sa-
yın Çiller’e hasretti; Çiller’in politikasına hasretmedi, bir kısım meselelere hasretti. 
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Onlar bunu söyleyince, biz onu cevapsız bırakmayız arkada"lar, biz de gere%ini söy-
leyece%iz.

Sayın Özal Hakkın rahmetine 17 Nisanda kavu"tu; - Allah gani gani rahmet 
eylesin - 16 Mayısta, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihinde ender rastlanan bir bi-
çimde, hür demokratik iradesi ve oylarıyla Cumhurba"kanını seçti; Sayın Demirel’i 
Cumhurba"kanı seçti.

De%erli arkada"larım, biz, kanunlar ve tüzüklerle ba%lıyız. Do%ru Yol Partisi-
nin Genel Ba"kanlık makamı 16 Mayısta bo"almı"tır. Siyasi Partiler Kanununa ve 
Do%ru Yol Partisinin Tüzü%üne göre, Do%ru Yol Partisi, 45 gün zarfında ola%anüstü 
kongresini toplayıp Genel Ba"kanım seçmekle mükellef oldu%u halde, 16 Mayıstan 
25 gün sonra, - 13 Haziranda - Genel Ba"kanını seçmi"; bırakınız i"i uzatmayı, arka-
sından, Genel Ba"kanımıza Hükümet kurma görevi verilmi" ve en kısa sürede, o 45 
gün içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne Hükümet Programını sunarak, 
müzakere eder safhaya gelmi"izdir. Dolayısıyla, Do%ru Yol Partisinin ye onun lide-
rinin bu konularda kesinlikle bir ayak sürümesi söz konusu de%ildir.

Sayın Genel Ba"kanımız, Ba"bakanımız, "üphesiz ki, kendilerine yöneltilen 
ele"tirilere cevap verecektir; ama, ben, Grubun temsilcisi olarak, söylenenleri ve 
suçlanan Genel Ba"kanıma kar"ı yapılan hareketi, geçersizli%inden, gerçek dı"ılı-
%ından dolayı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyetinin önüne sunulan altın tabaktaki, 
Türkiye’nin bu ortamında, içeride ve dı"arıda gurur duyaca%ı, iftihar edece%i bir 
büyük demokrasi icabını ve bir büyük demokrasi "ölenini, Do%ru Yol Partisi olarak 
gerçekle"tirmekten dolayı da Türk demokrasisini, demokrasi tarihini kutluyoruz, 
söylenen sözleri de kınıyoruz ve reddediyoruz. (DYP sıralarından alkı!lar, ANAP sı-
ralarından gürültüler)

De%erli milletvekilleri, Sayın Baykal “beyaz sayfa” dedi; onu da söyleyeyim. 
Tabii, burada bu sözler zabıtlara geçiyor, bundan sonra konu"acak arkada"larımız 
konu"urlarken dikkat etsinler; etmezlerse ben söylerim, benden sonra da Sayın Yıl-
maz gelecek, o da söyleyecek, ileride yine biz söyleyece%iz; burası kürsü... Benim 
vaktim var, söyleyece%im "eyleri bu zabıtlara geçirmek mecburiyetindeyim.

Evet, yepyeni bir beyaz sayfa açıldı. Biz bunu hiçbir zaman inkâr etmedik, ka-
tiyen... Ne Genel Ba"kanımın, ne bizim milletvekillerimizin a%zından böyle bir laf 
çıkmadı: Yalnız, yepyeni bir dönem, yepyeni bir a"ama oldu%u için, yepyeni bir def-
ter ve beyaz sayfa açıldı. Yoksa, Anadolu’da bir söz vardır: “Aslını inkâr edene ha-
ramzade derler.” Demokrat Parti, Adalet Partisi, 10 günlük Büyük Türkiye Partisi ve 
Do%ru Yol Partisi, zindanlardan çıkan Do%ru Yol Partisi, yasaklardan gelen Do%ru 
Yol Partisi, geçmi"inden gelece%ine kadar yapılan bütün hatasına, sevabına ve icra-
atına sahiptir; merak etmeyiniz! (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Türkiye’ye, yaptıklarımızı her "artta, her ortamda savunmaya devam ederiz; 
ama, "u anda gerçekten yepyeni bir dönemin, yepyeni bir çı%ırın sayfalarını açı-
yoruz ve bu sayfaları açarken de, bu beyaz yaprak, biraz sonra söyleyece%im gibi, 
sadece kendimizi de%il, herkesi ilgilendiriyor. Türkiye Cumhuriyetinin Büyük Mil-
let Meclisinde bulunan bütün partilerin, bütün liderlerin, Türkiye’nin bir numaralı 
konusu, hayati konusu olan terör hakkında, bir asgari mü"terekte birle"mesi gerek-
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ti%ine dair tüm sözcülerin konu"malarına aynen i"tirak etti%imi tekrarlayarak terör 
konusuna girmek istiyorum.

De%erli milletvekilleri, biraz evvel burada konu"an Sayın Gürkan’ın ve benden 
evvel konu"an Sayın Bilget’in, Hükümet Programı konusundaki bir kısım tavsiye-
lerine ve ele"tirilerine kar"ı, “nasıl olur da Koalisyon orta%ının Grup Ba"kanvekili 
Hükümet Programını böyle ele"tirebilir?” yahut “nasıl olur da, Do%ru Yol Partisi, "u 
Programın "u eklentisi olsaydı, "u do%ru olsaydı” der?” gibi bir serzeni"inizi algıla-
dık. Yani, “yapamaz, mutlak surette buraya tabidir, aynen milimi milimine, noktası 
noktasına, virgülü virgülüne kabul etmek” gibi bir anlam çıkar ki, bu, demokrasi 
kaidesi olmaz. Bu Hükümet bizim Hükümetimizdir, sonuna kadar arkasındayız 
destekleyece%iz, yapaca%ı her icraatın da sahibi ve sorumlusu olaca%ız.

Terör konusunda "unu söylemek istiyorum...
MEHMET GED"K (Bursa) — Neyi anlatmak istiyorsun?
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Dinlersen, "imdi söyleyece%im...
MEHMET GED"K (Bursa) — Orta%ına sor, orta%ına.
BA$KAN — De%erli arkada"lar, dinleyelim, “anlataca%ım” diyor efendim.
HAL"T DUMANKAYA ("stanbul) — 50 ki"i dinliyor, 50 DYP milletvekili din-

liyor seni...
BA$KAN — Siz devam edin Sayın Erek.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — De%erli arkada"larım, bugün Türkiye’mizin 

içinde bulundu%u durum, her "eyden evvel, yeni de%il, artı, bugün Türkiye’mizin 
içinde bulundu%u durum, inanınız "u kürsüde söz söylerken bile, lafın geli"inden 
dolayı çok hafif bir tebessümü gerektirmeyecek kadar da ciddidir.

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Öbür tarafa söyle, öbür tarafa...
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Bu konuda, Anayasamıza göre, Hükümetimiz 

birinci derecede sorumlu, iktidar olarak biz birinci derecede sorumluyuz. Ancak, bu-
gün terör meselesinin, her "eyden önce, bir numaralı mesele; artı, Türkiye’nin haya-
ti meselesi; artı, Türkiye’nin kalkınmasını engelleyen bir mesele; artı, Türkiye’nin 
huzuruna saplanan bir mesele; artı, Türkiye’nin iç ve dı" dü"manlarının, Türkiye’ye 
bir saldırısı ve buna yerilecek ismin de, terörden öteye, Türkiye’nin çökertilmesi, 
Türkiye’nin parçalanması, Türkiye’nin batırılması operasyonu oldu%unu, 60 mil-
yonun önünde ve Türkiye Cumhuriyetinin huzurunda tekrar etmek gibi, ruhumun 
haykırı"ını dile getirmek istiyorum.

De%erli milletvekilleri, böyle bir önemli ortamda, Sayın Mesut Yılmaz’ın, Hü-
kümet Programının okunmasından sonra, 3 Haziran 1991’de, o zamanki muhalefet 
partisi liderinin Programı ele"tirdi%inde, söyledi%i çok tarihi cümleler var; o tarihi 
cümlelerde "unlar ifade ediliyor: “Bu terör meselesi, partilerüstü bir meseledir. Bu 
terör meselesi, Türkiye’nin, olmak veya olmamak kadar hayati bir meselesidir. Bu 
terör meselesi halledilmeden, Türkiye’nin kalkınmasını, Türkiye’nin büyümesini 
sa%lamakta çok büyük engellerle kar"ıla"aca%ımızın bilinmesi lazımdır. Ne yapa-
lım? Yapaca%ımız "ey "u: Gerçekleri tespit etmekte birbirimize yardımcı olalım.”
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De%erli arkada"larım, esasında Türkiye’de bir büyük noksanlık var. E%er biz 
buna dâhilsek, biz de kendimizi bunun içerisine koyuyoruz; Türkiye’de insanları-
mız, maalesef, bir ho"görü, bir sevgi fukarası haline geldi. Evet, birbirimizi sevme-
de, birbirimizi saymada, birbirimizi ho"görüyle kar"ılamada fevkalade kıskancız. 
Hâlbuki !slâmiyet’in "artı da bu de%il. Hâlbuki, Türkiye’nin bugünkü "artlarında 
bizim en çok göz önünde tutaca%ımız konu, hangi dü"üncede olursak olalım, hangi 
etnik kökenden gelirsek gelelim, hangi zihniyeti ta"ırsak ta"ıyalım; inanalım, inan-
mayalım, bu vatan üzerinde ya"ayan 60 milyonun, aynı ananın karnından do%mu"-
çasına karde" oldu%umuz, ne dü"ünürsek dü"ünelim, birbirimize sevgi ve saygıyla 
yakla"mamızın, Türkiye Cumhuriyetinin - hele bu ortamda - en çok ihtiyaç duy-
du%u bir fazilet oldu%unu ifade etmek istiyorum. Burada söylemek istedi%im "ey 
budur. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Yanlı" anla"ılmasın; yani “birbirimize ho"görüyle bakaca%ız, "efkatle bakaca-
%ız, bir milli mutabakat sa%layaca%ız, en azından, anayasal asgari mü"tereklerde 
bulu"aca%ız” derken, bununla “birbirimizi ele"tirmeyelim, birbirimizin yanlı"larını 
söylemeyelim” mi demek istiyorum? Hayır, katiyen, ha"a, ne münasebet! Yanlı"lar, 
hatalar, ele"tiriler, en a%ır, en ciddi biçimde ortaya konabilir; ama, bu kadar a%ır 
bir ortamda, ihtiyaç duyulan bir manevi faziletin, herkesin i"tirak etti%i bir manevi 
faziletin söylenmesinde bir kere daha fayda mülahaza ediyorum.

MEHMET GED"K (Bursa) — Siz onu Koalisyon orta%ınıza söyleyin. Koalis-
yon orta%ınızla hâlâ balayındasınız!

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Önce siz partizanlıktan vazgeçin birlik ve 
beraberli%imizi sa%lamak için.

BA$KAN — Dinleyelim arkada"lar...

AL" $EVK" EREK (Devamla) — Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; pro-
tokolümüzün tespit etti%i, Birinci Koalisyon Hükümetimizin de ortaya koydu%u 
hayati ilkeler var. Bu hayati ilkeler Anayasamızda da ifadesini bulmu"tur, protoko-
lümüzde de ifadesini bulmu"tur, "u anda da Hükümet Programımızda yerini almı" 
bir büyük kavrayıcı, "emsiyeci sözleri katiyen aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bu 
maddelerin altında, ba"ka manalara, ba"ka telmihlere yer vermemek lazımdır. Ko-
alisyon Protokolü ve Hükümet Programı, Türkiye Cumhuriyetinin ana temellerini 
Programın daha birinci sayfalarında gayet net bir "ekilde ifade etmi"tir. Ne demi"-
tir? “Millet iradesinin üstünlü%üne inanıyoruz. Hâkimiyet kayıtsız "artsız millete 
aittir. Devletin resmi dili, bayra%ı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin 
hükümranlık hakları, her türlü tartı"manın dı"ındadır. Türkiye Devleti, ülkesiyle 
ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Ülkemizin bölünmez bütünlü%ü tartı"ılamaz. 
Bu ilkeler sonuna kadar savunulacaktır, savunulmaya da devam edilecektir.” (DYP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

RAS"M ZA"MO%LU (Giresun) — Savunmayan kim?

HAL"L "BRAH"M ÖZSOY (Afyon) — Herkesin vatanda"lık görevi...
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AL" $EVK" EREK (Devamla) — De%erli milletvekilleri, bu tespitleri söyleme-
mize, anla"ılıyor ki, sizler gerek görmüyorsunuz; ama, gerek gören arkada"larımız 
için bunları tekrarlamada ve zapta intikalde fayda var.

MEHMET GED"K (Bursa) — Orta%ınıza söyleyin, bize de%il.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Orta%ımız da, Allah’a bin "ükür, aynıyla, bu 

ilkeleri, gayet net ve açık "ekilde kabul ediyor, imzasını basıyor. Hiç merak etmeyin, 
hiç endi"e etmeyin...

De%erli arkada"larım, bugün terör konusunda gerçekten ciddi mutabakata ih-
tiyaç var. “Bunu durdurmak için neyi yapmamız lazım? Bir "ey vereceksek, neyi ver-
memiz lazım; bir "ey vermeyeceksek, neyi vermememiz lazım?” Bunların mü"ah-
has olarak gayet açık "ekilde ortaya konması lazım. Asgari mü"tereklerde bu i"in 
adını koyalım, Bunun için, Anayasayı de%i"tirmek isteyen mi var; de%i"tirecekse, 
halktan gücünü alır, Anayasayı de%i"tirir, biz o Anayasaya göre hareket ederiz; yok, 
o Anayasayı de%i"tiremeyeceksek, o Anayasayı benim Partim, sizin partiniz de%i"-
tiremeyecekse ve bu Anayasa bu haliyle kalacaksa, o zaman herkesin, bu Anayasaya 
virgülüne kadar uymak mecburiyetini duyması lazım. “Arkada", ben "u esası kabul 
etmiyorum” diyenin, bu Anayasanın de%i"tirilmesi için gerekli gücü toplaması la-
zım. Her "eyden evvel, bu ilkede bir mutabakata varalım. Mevcut Anayasanın, biraz 
evvel de okudu%um, ana maddelerine göre, "u anda Türkiye’nin huzurunu kolla-
makta ve yerine getirmekte mücadelemize devam edece%imiz tabiidir. Bu konuda 
kararlı olan de%erli Hükümetimizi de her zaman destekledi%imizi, bir kere daha 
açıkça söylemek lazım.

De%erli arkada"larım, sizlere ve Türkiye’ye "öyle bir örnek vermek istiyorum: 
$üphesiz ki, bin yıllık tarihiyle Türkiye bir büyük mozaik; o mozaik, iftihar kayna%ı, 
yo%rulmu", hamur olmu". “Efendim, et, tırnaktan ayrılır mı?” diyorlar. Et ve tırnak 
benzetmesi hafif. Et parçası, kılcal damarlar birbirinden ayrılır mı, bir et ayrılır mı, 
bir parça ayrılır mı? Et ve tırnak, çok hafif kalan bir unsur. Hepimiz, 60 milyon 
olarak, bu memleketin çocu%uyuz. Bir ev nasıl yapılır? Bir ev, çimentodan olur, 
tu%ladan olur, tahtadan olur. O ev hâsıl oldu%unda, çimento, “ben ba"ımı alıyor 
gidiyorum”, tu%la, “ben ba"ımı alıyor gidiyorum” dedi%i anda, bu ev çöker. Artık, 
çimento, tu%la, tahta, tavan, bir ev olarak ortaya konmu"tur, bunun adı 1923’te 
konmu"tur, Anayasa koymu"tur; bu evin tabelasında, “Türkiye Cumhuriyeti” ya-
zar, bunun içinde ya"ayan insanlar da 60 milyon, karde" olan Türkiye Cumhuri-
yeti vatanda"ıdır. (DYP sıralarından alkı!lar) Onun için, dünyaya ve Türkiye’ye bir 
kere daha ilan ediyorum: Bu evin tavanını, tahtasını, çimentosunu veya tu%lasını 
birbirinden ayırmayalım. Buna kimsenin gücü yetmez; ama, analar a%lıyor, vicdan-
lar kanıyor ve Türkiye yıllardan ve yıllardan beri, "u anda söylemek istemedi%im 
-belki hepimizin dahil oldu%u - bir kısım sebeplerden dolayı bugünlere uzanıyor. 
Kolay de%ildir, Sivas’ta hiç bir sebepten, bir yok sebepten 35 vatanda" ölmü"tür 
ve yine güneydo%uda, evlerinden, ocaklarından uzak, sadece vatanlarını korumak 
için, sadece bayra%ını, dinini, imanını, namusunu, haysiyetini, bizatihi oradaki va-
tanda"larımızı korumak için kahramanca çarpı"an ve Allah’ın binlerce rahmetinin 
üzerlerinde oldu%u o sevgili yavrucaklar can veriyorlar.
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Sevgili arkada"larım, Türkiye, bu huzursuzlu%a, bir büyük saldırıya, bu büyük 
çökertme hareketine daha uzun müddet tahammül edemez.

MEHMET GED"K (Bursa) — Ne yapacak?
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Ne yapar? Ne olur? Bunu hep beraber, el-

birli%iyle yapaca%ız. Türkiye, terörü, kendisine çelme atan, kendisini yıkmaya ve 
parçalamaya çalı"an, içerdeki ve dı"arıdaki dü"manlarının ekme%ine ya% sürecek bu 
hareketi önlemeye mecburdur; sadece biz de%il, hepimiz mecburuz.

AHMET FEYZ" "NCEÖZ (Tokat) — Çekiç Güç’le mi?
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Gayet tabii, birinci sorumlu Hükümet ve 

onun destekçisi partiler; ama, mutlaka ve mutlaka, birbirinin ayrılmaz parçası olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin de%erli üyeleri; sırayla, bütün vatanda"larımız, bü-
tün halkımız bundan sorumludur.

AHMET FEYZ" "NCEÖZ (Tokat) — Çekiç Güç ile mi yapacaksınız?
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Doktor, Çekiç Güç konusu üç dört gün önce 

konu"uldu. E%er kafan almadıysa, zabıtlara bir daha bak, oku! (DYP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar)

AHMET FEYZ" "NCEÖZ (Tokat) — Bizim kafamız aldı; ama, sizinki almıyor!
MUSTAFA BA$ ("stanbul) — Siz Çekiç Güç’ün süresini emirle uzattı%ınız 

için kafanızın çalı"masına da gerek yok.
BA$KAN — Müdahale etmeyelim.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — De%erli arkada"larım, Hükümet Programı-

mızın di%er maddelerine; destekledi%imiz, itina gösterilmesini istedi%imiz, ilave 
yapılmasını istedi%imiz, geni"letilmesini bekledi%imiz kısımlarıyla birlikte, di%er 
konularına geçerek sözlerime devam etmek istiyorum.

RAS"M ZA"MOGLU (Giresun) — Yarım saattir konu"uyorsun, Programdan 
tek kelime yok!

AL" $EVK" EREK (Devamla) — “Adalet mülkün temelidir” özdeyi"iyle, Prog-
ramımızda, Adalet Bakanlı%ını ilgilendiren, adalet mekanizmamızı ilgilendiren 
fevkalade isabetli hükümler var. Evvela, bunu çok uygun gördü%ümüzü, gerçek-
ten, Anayasamızın üç erkinden biri olan adalet organımızın ve mekanizmamızın; 
hâkimiyle, savcısıyla ve adalet personeliyle, içinde bulundu%u bir kısım problem-
lerden artık soyutlanması ve bir an evvel oturdukları postun gere%inin yapılması 
kanaatini ta"ıyoruz.

Hükümet Programında, adalet personelinin, hâkim ve savcılarımızın durum-
larının iyile"tirilmesi; adliye binalarının ve bilhassa teknik araç ve gereç donanımı-
nın ça%ın "artlarına uygun hale getirilmesini olumlu buluyoruz. Keza, Basın Yasa 
Tasarısı, Çocuk Mahkemeleri Yasa Tasarısı, Güvenlik Soru"turması Yasa Tasarısı, 
!nfaz Yasa Tasarısı ve Cezaevleri Yasa Tasarısının, günün "artlarına uygun olarak, 
görü"ülmek Üzere sevk edildi%i Millet Meclisimizden bir an evvel çıkmasında bir 
büyük fayda mülahaza etti%imizi söylemek isterim.
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De%erli arkada"larım, bizim devrimizde de, sizin devrinizde de bu cezaevleri 
konusu hep problem olagelmi"tir. Hükümet Programında, cezaevlerinin problem 
olmasını engelleyecek tip cezaevlerinin yapımına geçilmesi konusunda bir kısım 
tedbirlerin alındı%ını görmekten gerçekten memnunuz. Esasında "unu anlıyorum; 
bir cezaevi yapımının öngörülmesi ve o cezaevi yapımı dolayısıyla böyle bir tedbirin 
Hükümet Programına konulması ho" bir "ey de%il ama, Türkiye’nin "artları gere%i 
böyle bir ihtiyacın kar"ılanması da uygun olur ve Hükümet, Programında bu yönde 
isabetli hareket etmi"tir diyoruz.

De%erli arkada"larım, milli savunma ve milli istihbarat konusunda, Hükümet 
Programımızda olumlu yakla"ımlar var.

Milli !stihbarat, bir devletin, “ben devletim” diyen bir mekanizmanın en önem-
li organlarından biridir. Bakınız, Türkiye nerelerden geldi, nerelere gitti...

De%erli arkada"larım, 1980 yılı 12 Eylülü ile biz tam 11 yıl geride kaldık. Bu 11 
yıl geride kalmamıza tahammülün bir sebebi, bir ölçüsü "u idi: “biz bu kadar ezildi-
%imize, biz bu kadar horlandı%ımıza, biz bu kadar dı"landı%ımıza göre, acaba, Tür-
kiye Cumhuriyetinin yararına olan bir kısım hareketler düzenleniyor mu, demok-
ratik kurallar içinde, bizim beceremedi%imiz, devletin ve milletin eksiklikleri acaba 
yerine getirilmiyor mu?” diye, bu horlanmı"lı%ımızın ve ezilmi"li%imizin tesellisini 
bulmaya çalı"tık. Fakat, heyhat, 1980’den itibaren geçen bu 11 yıl zarfında, her tür-
lü araç gereç zaviyesinden, milli istihbarat açısından, sınırların güvenli%i açısından, 
gönlümüzün istedi%i a"amaların tamamen ihmal edildi%ini görmekten sıkılıyoruz.

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Elini vicdanına koy be!

AL" $EVK" EREK (Devamla) — Hükümet Programında, Milli !stihbarat Te"-
kilatımızın, Türkiye Cumhuriyetinin devletine yakı"ır ve onun ayakta kalmasını 
sa%layacak can daman görevini yapabilmesi için gerekli teçhizatla desteklenmesini 
uygun buldu%umuzu belirtmek isterim.

Askerli%i kısaltan kanun kesinle"ti. Birinci Koalisyon Hükümetimiz, askerlik 
konusunda yepyeni bir düzenleme getirdi ve fevkalade de isabetli oldu.

Milli savunmasını ve ordusunu ihmal eden ülke olamaz. Ordumuz caydırıcılı-
%ını en üst düzeyde muhafaza etmeye mecburdur; Türkiye Cumhuriyeti de, Türkiye 
Büyük Millet Meclisiyle, Hükümetiyle, milletiyle, Türkiye Cumhuriyetinin bekçisi, 
iftihar kayna%ı Ordusunun ça%da" düzeyde hareket kabiliyetini haiz bir biçimde, 
tüm ça%da" donanımla donanmasını temin etmeye mecburdur. Bu konuda, özellik-
le silah üretimi bakımından, alınacak her türlü tedbiri, her türlü finansmanı des-
tekledi%imizi ifade etmek isterim.

$ABAN BAYRAK (Kayseri) — Silahlar yüzde 94 dı"arıdan geliyor.

AL" $EVK" EREK (Devamla) — !yi ya! Hükümetimiz de “yerli silah üretimine 
hız verelim, onu destekleyelim” diye Programına almı". (RP sıralarından alkı!lar)

MUSTAFA BA$ ("stanbul) — Görelim, görelim...

AL" $EVK" EREK (Devamla) — !n"allah…
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Sayın Ba"kanım, de%erli milletvekilleri; e%itim, gençlik, spor, aile ve kadın... 
Bana göre, gene Türkiye’nin "ahdamarı olan konulardan biri, e%itim.

YUSUF NAMO%LU ("stanbul) — Ama, Programda yok!
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Programda var, herhalde okumadınız.
YUSUF NAMO%LU ("stanbul) — Sayın Erek, Spor Bakanlı%ı yaptınız ama, 

spordan bir "ey yok Programda.
BA$KAN — De%erli arkada"lar, müdahale etmeyin, müzakerenin akı"ını önle-

meyin. Devam edin Sayın Erek.
YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — Eski bakan olarak, Programda sporun da ol-

du%una inanıyor musunuz?
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Sayın Namo%lu, de%erli karde"im, “e%itim, 

spor, kadın, genç” dedim. Dur bakalım, e%itime geçece%im, onları da anlataca%ım. 
Ben “e%itim” dedim sen birden spora atladın. Söyleyece%im... Niye bu kadar acele 
ediyorsun?

BA$KAN — Sayın Erek, siz dinlemeyin kimseyi, geçin efendim, devam edin.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Yani, hakemlik de geçti artık, acele etme...
BA$KAN — Sayın Erek, kar"ılıklı konu"mayın lütfen.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — “E%itim, ana damarlardan biri” dedik de%erli 

arkada"larım. Her "eyden evvel, Birinci Koalisyon Hükümeti ve onun de%erli üye-
leri gibi, aynı "eyi, yeni Koalisyon Hükümetimizin de devam ettirmesini diliyor, 
özellikle istiyoruz.

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Yandık o zaman...
MUSTAFA BA$ ("stanbul) — !LKSAN ne olacak?
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Hem gayri safi milli hâsılaya oran itibariyle 

hem konsolide bütçe ödenekleri itibariyle konsolide bütçede - fonlar hariç - yüzde 
22 nispetinde bir tahsisatı, gayri safi milli hâsılaya göre de yüzde 4 nispetinde bir 
bütçe tahsisatını, 70 trilyonu geçen bir bütçe tahsisatını Milli E%itim Bakanlı%ı-
na aktarmakla "unu yapmı"tır: Bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milli 
e%itime ayrılan paraların en fazlası ayrılmı"tır; artı, altıncı be" yıllık planın ula-
"ılması lazım gelen hedeflerine, Birinci Koalisyon Hükümetimiz, iki yıl zarfında, 
en çok yakla"an bir performansı göstermi"tir. Hangi bazda? !lkokulla"ma bazında, 
üniversitele"me bazında ki, yüksekokul bazında, yüzde 9 örgün e%itimle beraber 
tamamı yüzde 16’ya gelmi"tir.

RAS"M ZA"MO%LU (Giresun) — !LKSAN bazında?
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Altıncı Be" Yıllık Planın hedefi yüzde 15 idi. 

Devlet Planlama Te"kilatının rakamlarına göre, biz bunu yüzde 1 geçmi"iz. !lkokul-
la"ma oranında, a"a%ı yukarı aynı seviyeyi muhafaza ediyoruz. Lisele"me bazında 
yüzde 43 ile plan hedefini egale etmi" durumdayız.

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — !LKSAN?
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AL" $EVK" EREK (Devamla) — De%erli arkada"larım, e%itimin manevi tara-
fına gelece%im.

Sayın Ba"kanım, onun cevabını da verece%im; ama, arkada"ıma yanlı" bir "ey 
söylemekten buradan de%il de, milletimin huzurunda içtinap ediyorum. Gözlüklü 
arkada" devamlı...

BA$KAN — Sayın Erek, siz cevabınızı verin.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Hani, ben altında falan kalmam da!
BA$KAN — Siz cevabınızı verin. Cevabinizin !çtüzük hükümlerine uygun ol-

sun, ba"ka bir"ey yok. Siz hep vaat ediyorsunuz. Devam edin konu"un.
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Söyleyin, söyleyin...
M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) —!LKSAN’dan bahset biraz...
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Aruzuyu umumi üzerine bahsedeyim, hay 

hay; Programda yok ama…
BA$KAN — Sayın Erek, kar"ılıklı konu"mayalım; siz söyleyin söyleyece%inizi. 
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — !LKSAN soruldu, söyleyin.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — De%erli arkada"larım, !LKSAN konusunda 

her "ey berrak, müfetti"lerin raporları var, her "ey açık. (ANAP sıralarından “Oo” 
sesleri) Sorumlu kimse, kim ne yaptıysa açı%a çıkar, merak etmeyin. Bulabildi%iniz, 
sadece !LKSAN. Yapmayın, "imdi konuyu de%i"tirmeyelim. Cumhuriyet savcılıkla-
rına 118 dosya verildi. Bunların 76’sı hakkında dava açıldı. $u anda 27 trilyonluk 
bir dava ba%ımsız yargı organlarının önünde. Yapmayın arkada"lar...

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Mugalâta yapmayın!
BA$KAN — Sayın Erek, siz devam edin.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — De%erli milletvekilleri, özellikle... 
SÜLEYMAN HAT"NO%LU (Artvin) — Savcı mısınız siz?
MEHMET GED"K (Bursa) — Her "ey "effaf, her "ey açık! 
BA$KAN — De%erli arkada"larım, müsaade eder misiniz?
AL" $EVK" EREK (Devamla) — ...2’si vakıf üniversitesi olmak üzere 23 üni-

versitenin ve 2 yüksek teknoloji okulunun açılması, Türkiye’nin, üniversite ça%ına 
gelmi" ve fakat üniversite tahsili yapamayan gençlerine bir büyük imkân sa%lamı"-
tır. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti, 55 üniversiteye sahip olmu"tur.

Burada "u söylenebilir: Bu üniversitelerin, bu fakültelerin acaba - bilinen, bir 
!stanbul Üniversitesi, bir Ankara Üniversitesi gibi - donanımı tamam mı? De%erli 
milletvekilleri, bu Batıda da böyledir, bizde de böyle olacaktır; üniversite, gürbüz 
bir çocuk olarak do%ar; onu, el bebek, gül bebek büyüteceksiniz, tahsisatını vere-
ceksiniz, fakülte sayısını artıracaksınız. Kaldı ki, "u anda faaliyete geçen ve geçmek 
üzere bulunan bu 25 üniversitemiz, gerçekten, Türkiye’mizin ihtiyaç duydu%u bir 
büyük gereksinimi ve bir büyük ihtiyacı kar"ılamaktadır.

MUSTAFA BA$ ("stanbul) — Gereksinim mi, ihtiyaç mı?
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AL" $EVK" EREK (Devamla)— !kisi beraber.
De%erli arkada"larım, benim burada, e%itim konusunda, de%erli milletvekille-

rimize ve de%erli yeni Hükümetimize "u hususları belirtmek isterim; önemli oldu-
%u için belirtmek isterim: E%itim sadece maddeden ibaret de%ildir; e%itim, sadece 
okumadan ibaret de de%ildir, sadece ö%renmeden ibaret de de%ildir. Bugün, e%itimi, 
maddi kalıpları içinde mütalaa etmemiz bizi yanıltır. Bununla "unu demek istiyo-
rum: E%itim, hem maddi hem manevi donanım verebilecek "ekilde ilerlemelidir. 
E%er biz, sadece, kuru kuruya bilgi vermekle yetinmeyip, o çocu%un damarlarını, 
ruhunu bedenini ve aklını manevi de%erlerle donatırsak, faziletli olur, geçmi"ini 
bilir, geçmi"iyle gelece%i arasında köprü kurabilir, milli örfüne, âdetine sevgiyle ve 
saygıyla yakla"ır, inansın veya inanmasın, sevgisini ve ho"görüsünü eksik etmez. 
Tarihini bilir bir milli "uuru kazanmı" olmanın; bu memleketin, topra%ını, vatan-
da"ını, do%usunu, güneyini, kuzeyini, nereden gelip nereye gitti%ini, nerelerden, 
hangi badirelerden kurtuldu%unu, Hakkâri ile Edirne arasına nasıl sıkı"tı%ını, bu 
güzel vatanı nasıl muhafaza etmek gerekti%ini bilmenin; velhasıl manevi duyguları 
sonuna kadar ö%renmenin gereklili%ine inanıyorum.

Bu yapılmıyor mu; yapılıyor. Yalnız, milli e%itimi sadece okuldan ibaret görme-
mek lazım de%erli milletvekilleri. Milli e%itim, okul, artı ev - yani anne ve baba - artı 
çevre...

Çevre konusunda, benim "u anda çare bulmakta zorlandı%ım bir kısım etkilen-
meleri Yüce Heyete sunmayı bir görev bilirim, özellikle genç dima%lara, özellikle ye-
ti"me ça%ındaki çocuklarımızda, özellikle rü"tünü ispat etmemi" genç nesilde, bir 
kısım yazılı ve sözlü yayın organlarının ne"riyatının menfi bir etki yaratmadı%ını 
iddia edersek, yanılırız. Bu konuda, özellikle TV yayınlarındaki, bu çocuklarımızı ve 
gençlerimizi yanlı" yollara, yanlı" izlenimlere sürükleyebilecek, had, dini a"an, hu-
dudunu a"an programlara belirli bir çözüm bulmakta fayda mülahaza etti%imi ifade 
etmek isterim. Artı, bugünkü ortamda, gençli%imizi tehdit eden bir di%er tehlike, 
e%er sahip çıkılmazsa, e%er okul-aile ve çevre i"birli%i sa%lanamazsa, e%er manevi 
faziletler onlara enjekte edilmezse, e%er Allah korkusu olmaz bir duruma dü"ürür-
lerse, özellikle uygun olmayan ölçüde alkol, sigara ve kötü alı"kanlıkların da, mev-
cut toplumumuzu, özellikle genç neslimizi sarsma yolunda oldu%unu huzurunuzda 
belirtmek istiyorum.

De%erli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti genç bir nesle sahiptir. Bugün nü-
fusumuzun yüzde 70’i 35 ve 35 ya"ın altındadır, yüzde 60’ı 25 ve 25 ya"ın altında-
dır, genç bir nüfusa sahibiz.

$imdi, spor konusunda…
YUSUF NAMO%LU ("stanbul) — Programda yok.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Programımızda var, bir paragraf olarak var. 

Var; ama, ben de, sizlerle beraber, çok kıymetli, de%erli Ba"bakanıma, çok sevgili, 
de%erli karde"lerime özellikle sporun ana unsurları olan: 1. Tesis, 2. Araç ve gereç, 
3. Spor adamı yeti"tirme, 4. Sa%lık ve beslenme "artlarının iyile"tirilmesi. 5. Futbol 
Federasyonunda oldu%u gibi, di%er federasyonlarda da demokratik usullerin öngö-
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rülmesinin, bu Programdaki çalı"malara eklenmesini, aflarına sı%ınarak önermekte 
fayda mülahaza ediyorum.

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye’mizde bir ba"ka sorun özürlüler sorunu-
dur. Kesin rakamı bilinmemekle beraber, Türkiye’mizde...

YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — 6 milyon...

AL" $EVK" EREK (Devamla) ... 7 ila 8 milyon arasında özürlü bulundu%u-
nu, bu konuda ara"tırma yapan kurum ve kurulu"lar bildiriyor. Bir müddet evvel 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde özürlülerle ilgili fevkalade kapsamlı bir ara"tırma 
raporu ortaya konuldu.

De%erli arkada"larım, özürlüler konusunda bilhassa iki noktaya dikkat çekmek 
istiyorum: Özürlülerin e%itimi nispetinde, henüz Altıncı Be" Yıllık Planın hedefle-
di%i nispete gelemedik. $u anda özürlülerin ancak yüzde 4’ünü e%itme imkânına 
sahibiz. Bunun yeterli oldu%unu iddia edemiyoruz. Tabii, her söyledi%imiz sözün 
arkasında mutlaka bir kaynak yaratımı yatıyor.

Bu kaynak ve finansman meselesini in"allah halledece%iz, buna da bir açıklık 
getirece%iz.

Ancak, ben, yeni ve de%erli Hükümetimize ve onun çok de%erli Ba"bakanına 
"u istirhamda bulunmayı bir görev telakki ediyorum: Mevcut statüye göre, gerek 
kamu kurulu"larında, gerek özel kurulu"larda istihdam ettikleri personelin yüzde 
2’si nispetinde özürlüyü kullanma mecburiyeti var. Bu nispet artırılabilir - çünkü 
özürlü nispeti önemli ölçüde fazla - yüzde 4’e çıkabilir, yüzde 5’e çıkabilir, en azın-
dan yüzde 3’e çıkabilir; artı, bu uygulamayı yapmayan kamu veya özel kurulu"lara 
da bir müeyyide, yani yaptırım getirilmesinde herhalde bir fayda mülahaza edile-
cektir.

De%erli arkada"larım, Do%ru Yol Partisi ve SHP’nin kurdu%u, bu Koalisyon Hü-
kümetinin Programında, üzerinde önemle durulan ve bir kısım yenile"tirmeleri de 
içeren sa%lık konusuna geliyorum.

Sa%lık konusu, biliyorsunuz, Türkiye’mizin çok önemli konularından biridir. 
Her ne kadar muhalefetteki arkada"larımız, ba"ından beri, bu ye"il kartı fevkala-
de horladılar ve önemsemedilerse de, ye"il kart, bugün, fakiri fukarasıyla, Türkiye 
Cumhuriyetinde 1 milyona yakın vatanda"ımıza, bütçeden ayrılan 1 trilyon liraya 
yakın parayla, fevkalade süper bir hizmet vermeye devam etmektedir. (ANAP sıra-
larından gürültüler)

HAL"L "BRAH"M ÖZSOY (Afyon) — Üniversite hastanelerinde geçmiyor! 

AL" $EVK" EREK (Devamla) — O ye"il kartla, eskiden hastanelere gidip de 
“paran yoksa öl” muamelesine tabi olan nice fakir fukara vatanda", hastanelerimiz-
de, Hazineden ödenen parayla fevkalade üst seviyede tedavi olmaya devam etmek-
tedirler. (ANAP sıralarından gürültüler)

HAL"L "BRAH"M ÖZSOY (Afyon) — Sen bir de git hastaneleri gör!

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Hastanelere gitmiyor musunuz?
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BA$KAN — Dinleyelim arkada"lar... Ba%ırmayın. Aksini de siz söylersiniz. Bu-
rası kürsü, söylüyor... 

HAL"L "BRAH"M ÖZSOY (Afyon) — Kapı dı"arı ediliyorlar. Elinde kartla 
sırada ölüyorlar, daha kötü duruma dü"üyorlar.

BA$KAN — De%erli arkada"lar, ne, söyledi%iniz anla"ılıyor ite de, radyo ve 
televizyona geçiyor sesiniz; bo"u bo"una nefes tüketiyorsunuz! Dinleyin hatibi...

Sayın Erek, buyurun.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Sa%lık 

Bakanlı%ının, Dünya Bankasıyla beraber yaptı%ı iki büyük önemli proje var. Bunlar-
dan birisi büyük ölçüde tamamlanmı" olup, ikincisi de tamamlanma a"amasındadır.

Bakınız, bir büyük emekle yapılan birinci projeyle Mardin, Diyarbakır, Sivas, 
Yozgat ve Tokat illerimiz, sa%lık oca%ı, hastane, sa%lık evi ve sa%lık araç ve gereci 
bakımından Dünya Bankasıyla yapılan i"birli%iyle önemli "ekilde donanıma kavu"-
mu"tur.

MUSTAFA BALCILAR (Eski!ehir) — O proje yeni de%il, on sene evvel ha-
zırlandı.

BA$KAN — De%erli arkada"larım, müsaade edin, "u müzakereleri selametle 
götürüyoruz, sakin olun.

Sayın Erek, son 5 dakikanızı kullanıyorsunuz, buyurun.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — De%erli milletvekili arkada"larım, Birinci 

Koalisyon Hükümeti, birinci projede büyük mesafe kat etti. !kinci Koalisyon Hü-
kümetimiz de, ikinci sa%lık projesini in"allah en kısa zamanda tamamlayacaktır. 
Çok ilkel durumda aldı%ı projeyi bugün oturtmu" ve uygulanabilir hale getirmi"-
tir. Burada, bu projenin kapsamına giren illeri zikretmeyi bir vicdani görev telakki 
ediyorum: Erzurum, Erzincan, Kars, A%rı, I%dır, Ardahan, Tunceli, Elazı%, Bingöl, 
Hakkâri, Malatya, Van, Mu", Bitlis, $anlıurfa, Batman, $ırnak, Adıyaman, Artvin, 
Gümü"hane, Bayburt ve Kahramanmara" illerimiz, ikinci sa%lık projesiyle, in"allah 
be" yıl zarfında ve 5 trilyon lira harcedilmek suretiyle hastane, sa%lık evi, sa%lık 
oca%ı araç ve gereç ihtiyacını halledecektir. Bir büyük ba"arıdır, yardımcı oluyoruz, 
destekliyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler)

HAL"L "BRAH"M ÖZSOY (Afyon) — Sa%lık ocaklarının yüzde 70’i kapalı, 
açmadınız, çalı"tırmadınız...

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Yeni iller ne oldu? Hepsi yalan! 
BA$KAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Buyurun devam edin Sayın Erek.  
ALI $EVK" EREK (Devamla) — Sayın Ba"kanım, arkada"larımın tela"ını an-

lıyorum; tela"larının temelinde bir "eyler var...
Sayın milletvekilleri, özellikle, köy hizmetleri, elektrifikasyon, içme suyu ve 

asfaltlama konusunda önemli a"amalara gelinmi"tir. Buradaki rakamlarda, kimin, 
ne zaman, nerede ye ne yaptı%ı ortadadır. Önemli olan köylümüzün dertlerinin bi-
tirilmesidir.
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MUSTAFA BALCILAR (Eski!ehir) — Siz ne kadarını yaptınız?
AL" $EVK" EREK (Devamla) — $unu söylemek istiyorum: $u anda köy içme 

suları bazında nispetimiz yüzde 75-76 civarındadır. Türkiye Cumhuriyeti en kısa 
sürede köy içme suyu problemini, yüzde 25 bakiyeyi de bitirmek, halletmek mec-
buriyetindedir. 2000’li yıllara, 1996 yılına Türkiye, içme suyu olmayan bir köyle 
girmeyi istemiyor; siz de istemiyorsunuz, biz de istemiyoruz. Bu konuda bütün 
kaynaklarımızı harekete geçirme ihtiyacındayız.

De%erli arkada"larım, tarım konusunda hiç kimse merak etmesin, affına sı%ı-
narak söylüyorum, Sayın Baykal, Hükümet Programım yanlı" anlamı". Yok, öyle 
sübvansiyonu kaldırmak; yok, Amerika’nın, Avrupa’nın, AET’nin sübvansiyon tat-
bik etti%i bir ortamda sübvansiyonu kaldırmak.

Söz konusu de%ildir, yanlı" anlamı"sınız. (ANAP sıralarından gürültüler)
MEHMET GED"K (Bursa) — Ba"bakanınız söyledi.
BA$KAN — Arkada"lar dinleyelim.
ALI $EVK" EREK (Devamla) — Hükümet Programında...
BA$KAN — Arkada"lar, sayın konu"macı, Programı savunuyor ve !ktidar Par-

tisinin bir orta%ının sözcüsüdür elbette. Siz özele"tiriye alı"tınız, arkada"ımız sa-
vunuyor diye kızıyorsunuz. Öbür iki ortak, iki sözcü özele"tiri yaptı, onlara bir"ey 
demediniz!

MEHMET GED"K (Bursa) — Yalan söylüyor ama, Sayın Ba"kan.
BA$KAN — Buyurun Sayın $evki Erek.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Hükümet Programımı-

zın ve Sayın Ba"bakanımın ifade etti%i husus "u: Siz, evvela, Türkiye’nin tarım poli-
tikasında, çiftçiyi ve köylüyü rahat ettirecek, onun daha bol kazançlı hale gelmesini 
sa%layacak yeni bir ortamın yaratılmasını, yeni bir organizasyonun yapılmasını, dü-
"ünmüyor musunuz? Amerika Birle"ik Devletleri yüzde 2, yüzde 3 çiftçi nüfusuyla, 
dünya üretimine katkıda bulunuyor; bunu böyle sa%lıyor.

Biraz evvel konu"an arkada"larımız söylediler, bugünkü nüfusumuzla, bu ka-
dar önemli bir meseleyi hâlâ hafife almanıza üzülüyorum, bu kadar hayati bir me-
seleyi hafife almanıza üzülüyorum.

Kimse sübvansiyonu kaldırmaz, kaldıramayız, hele Do%ru Yol Partisi hiçbir 
zaman kaldırmaz. Bizim karnımızı köylümüzün doyurdu%unu biliyoruz. Biz, köy-
lünün, esnafın, orta hallinin partisiyiz, orta dire%in hakiki partisi biziz. Biz onlara 
kıyar mıyız? (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

"BRAH"M HAL"L ÇEL"K ($anlıurfa) — Çiftçiyi öldürdünüz...
BA$KAN — Sayın Erek, sözlerinizi bitirmenizi rica ediyorum, zamanınız dol-

mu"tur.
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Ba" üstüne Sayın Ba"kanım, bitiriyorum.
De%erli arkada"larım, burada söylenmek istenilen "u: Tarımda gerçeklere daha 

uygun ve radikal tedbirlerle bir iyile"tirmenin arayı"ıdır esas olan. Çiftçinin evladı-
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nı i"e koymadıktan sonra, çiftçinin aile kazancını teminata almadıktan sonra, süb-
vansiyonun kalkması katiyen söz konusu de%ildir.

De%erli arkada"larım, çiftçi, "u iki yılda verilen taban fiyatlarıyla pe"in olarak 
ücretini almı"tır ve enflasyonun üzerinde verilen fiyatlarla enflasyona ezdirilme-
mi"tir.

MEHMET SEV"GEN ("stanbul) — Süt kaç para, biliyor musun?
AL" $EVK" EREK (Devamla) — Burada, trafik ve belediyeler konusunda ve 

özellikle dı" politikamız, Kıbrıs, Bosna-Hersek faciası ve Azerbaycan meseleleri ko-
nusunda, "üphesiz, Grubumun fikirlerini arz etmek istiyordum; ama, gerçekten, 
Türkiye’mizin meselelerinin geni"li%i bana bu imkânı vermedi. Sırf Sayın Ba"kanı-
mın ikazını yerine getirmek üzere; artı, geride kalan konuların "u iki üç dakikaya 
sı%masının imkânı olmadı%ının "uuru içinde Yüce Meclise ve milletime "unu söyle-
mek isterim:

Sayın milletvekilleri, Tansu Çiller ve onunla beraber mücadele eden Do%ru Yol 
Partisinin mümtaz temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine örnek olacak 
bir kongre, bir demokrasi "öleniyle bu i"i Türkiye Cumhuriyeti tarihine i"lemi"ler-
dir, bir... (ANAP sıralarından “Ya"la, ya"la”, “Yalım Erez, Yalım Erez” sesleri)

Bizim ya%a filan ihtiyacımız yok.
BA$KAN — Sayın Erek, lütfen...
AL" $EVK" EREK (Devamla) — !kincisi, ortaya çıkan bu durum, sadece Do%-

ru Yol Partisinin gururlanması ve iftihar etmesi gereken bir durum de%ildir. Bana 
göre, içeride ve dı"arıda, e%er biz, yaptı%ımız bu büyük devrimle bir büyük çı%ırla, 
bir büyük yeni sembolle, Atatürk Cumhuriyetinin, içeride ve dı"arıda, “bu böyle 
olur” imajının gerçe%ini, artı puanını, bize verdi%i avantajı hesap edemiyorsak; 
e%er, bize altın tabak içinde sunulan ve büyük fırsatı kullanmanın kadrini bilemi-
yorsak ve e%er, bu kadir ve kıymet bilme, yalnız ve yalnız Sayın Tansu Çiller için de-
%il, Türkiye Cumhuriyeti ve hepimiz için oldu%unun "uuruna varamıyorsak, benim 
bu konuda söyleyece%im ba"ka bir "eyin olmaması lazımdır.

Do%ru Yol Partisi, demokrasiyi, milimine kadar, hiç kimseye nasip olmayacak, 
hiçbir partiye nasip olmayacak "ekilde, Grubunda, kongresinde icra etmi", "erefle, 
Koalisyon Hükümetini, Programıyla beraber çıkarmı"tır. 

Sevgili Ba"kanımı, laf atmalarına ra%men, tedirgin olduklarını hissetti%im 
muhalefette bulunan kıymetli, de%erli ve aziz arkada"larımı ve "u anda ekranları 
ba"ında bizi sabırla dinleyen, söyleyeceklerimizin ancak onda birini söylemi" oldu-
%umuzu kabul etmelerini rica etti%im benim aziz ve sevgili vatanda"larımı, sevgi 
ve saygılarımla selamlarken, Do%ru Yol Partisi ve SHP Hükümetine gönülden onay 
verece%imizi ilan ve ikrar ediyorum.

Sa% olun. (DYP, SHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)
BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Erek.
De%erli arkada"lar, "imdi söz sırası, Anavatan Partisi Genel Ba"kanı Sayın Me-

sut Yılmaz’da.
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Buyurun Sayın Mesut Yılmaz. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!-
lar)

ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Ba"kan, de%erli 
milletvekilleri; Yüce Heyetinizi ve televizyonları ba"ında bu görü"meleri izleyen bü-
tün vatanda"larımızı, Anavatan Partisi adına saygıyla selamlıyorum.

Dün Sivas’ta meydana gelen çok üzücü olaylardan ötürü, milletimize ba"sa%lı%ı 
diliyorum.

Burada bu Hükümet Programı üzerindeki görü"meleri, bundan 20 ay önce, 
bizim, iktidarı Birinci Koalisyon Hükümetine bıraktı%ımız günkü "artlarda yapa-
bilmeyi çok arzu ederdim; ama, ne yazık ki, bugün o "artların çok uza%ındayız ve 
- gelin hep birlikte itiraf edelim - çok daha kötü bir noktadayız. (DYP sıralarından 
“sana göre öyle” sesleri)

Peki, size göre daha iyi bir noktadayız. (DYP sıralarından gürültüler)

HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Sen kötü rüya görmü"sün!

BA$KAN — De%erli arkada"lar...

Sayın Yılmaz, devam edin siz.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, 20 aydan beri, bu kürsüye gelip de, 
daha, taziye, ba"sa%lı%ı, geçmi" olsun dileklerimi sunmamı gerektirmeyen hiçbir 
gün olmadı ama, gene de, üç gün önce Programını Meclisimize sunan !kinci Koalis-
yon Hükümetine ba"arılar diliyorum.

Belki, Anamuhalefet Partisi olarak bu Hükümete ba"arı dilememizi yadırga-
yanlar çıkabilir; ancak, unutulmamalıdır ki, Hükümet, aslında yeni bir Hükümet fi-
lan de%ildir; bundan önceki Koalisyon Hükümetinin devamıdır; yani, aslında 20’nci 
ayını dolduran bir Hükümettir. Tükendi%ini anlayınca, makyaj tazeleyip, siyasi öm-
rünü uzatmaya çabalayan bir Hükümettir. (ANAP sıralarından alkı!lar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin yaptı%ın gibi!

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Gerçi bu Hükümet, “i"e yeniden ba"lıyo-
rum, yeni bir defter açıyorum” gibi birtakım ifadelerle, kendisini geçmi"in sorum-
lulu%undan kurtaraca%ını ummaktadır ama, milletten aldı%ı siyasi deste%i yenile-
meden bunu yapabilmesi, siyaseten mümkün de%ildir.

Ayrıca, bizim de, ardındaki bunca ayıba ra%men, çiçe%i burnunda bir iktidar 
rolü oynamasına izin vermeye hiç mi hiç niyetimiz yoktur.

20 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadarki ba"arısızlıkları, bu Hükümetin ilk 
seçimlerde bozguna u%raması için zaten yeterli olacaktır; ama... (DYP sıralarından 
gürültüler)

HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Rüya görüyorsun sen!

BA$KAN — Siz devam ediniz Sayın Yılmaz, siz devam ediniz... Muhavere hali-
ne getirmeyelim konu"mayı... Devam edin siz Sayın Yılmaz. Sayın Yılmaz, lütfen... 
(DYP sıralarından gürültüler)
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De%erli arkada"lar, ciddi bir müzakere yapıyoruz; Parlamentomuz, vatanda"la-
rımızın önünde bir sınav veriyor... Oturun yerinize!

Devam edin efendim.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Birinci Koalisyon 

Hükümetinin ba"arısızlı%ı, bu siyasi iktidarı zaten seçimlerde mahkûm edecektir; 
ama, korkarım ki, !kinci Koalisyon Hükümetinin ba"arısızlı%ı, sadece kendisinin 
de%il, devletimizin temellerini de tahrip edebilecektir, esasen etmeye de ba"lamı"-
tır. (DYP sıralarından gürültüler)

AHMET SAYIN (Burdur) — Rüzgârdan korkuyorsun anla"ılan!
HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Onun mimarı sizsiniz.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bana laf atmayı bıra-

kın da, etrafınıza bir bakın... (DYP sıralarından gürültüler) Türkiye gemisi su alıyor… 
(DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Sayın Sayın, lütfen...
AHMET SAYIN (Burdur) — Onlar ba%ırıyorlar Sayın Ba"kan. Ba%ıran dı"arı 

çıksın. (DYP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — De%erli arkada"lar, müzakereyi bu saate kadar getirdik. Müzakere 
gayet seviyeli biçimde sürüyor.

Sayın Yılmaz, siz devam edin.
Herkes sakin olsun; devletimizin meselelerini konu"uyoruz. Buyurunuz.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Türkiye gemisi su 

alıyor. Dı"arıda su alıyor, içeride su alıyor, ekonomide su alıyor... Ülke bir yangın 
yerine dönmü"... Bu Hükümetin atanmasından bugüne kadar geçen bir haftada, 
evet sadece bir haftada, ülkede terör olaylarında, toplu olaylardan ölenlerin sayısı 
200’e varmı"... Olaylar bütün yurda yayılıyor... Bir gün, 1980’dcn beri huzur içinde 
ya"ayan Antalya’da; öbür gün, “asayi" berkemal” diye ola%anüstü hal bölgesinin dı-
"ına çıkarılan Elazı%’da; dün, Sivas’ta, Mardin’de...

“21’inci Yüzyıl Türklerin asrı olacak” diye diye geldi%imiz "u noktadaki hali-
mize bir bakın! Bu tabloda iyi olan ne var? Bu tabloda, övünç duyaca%ınız, sahip 
çıkaca%ınız ne var? Ve unutmayın, "u anda biz burada bu görü"meleri, Hükümeti 
protesto etmek için eylemlerini Meclise ta"ımaları polisler tarafından engellenen 
memurların yürüdü%ü bir ortamda yapıyoruz.

HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Yangına arazözle gidiyoruz; ama, arazöz-
de akaryakıt var!

BA$KAN — Devam edin efendim, devam edin siz.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, olayların bizi bugün 

getirdi%i bu noktada, bu Hükümet Programını tartı"manın fazla bir anlamı oldu%u-
na inanmıyorum. (ANAP sıralarından alkı!lar)

AL" ESER (Samsun) — O zaman hiç konu"mayın.
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hele böyle tela" içerisinde, çalakalem ha-
zırlanmı", bir güvensizlik, bir düzensizlik ve bir inançsızlık eseri olan, kendi Grup-
larının bile ancak yarısının deste%ini almı" bir Hükümet Programının, Türkiye’nin 
sorunlarına çözüm olaca%ım dü"ünmek abesle i"tigalden ibarettir.

RAHM" ÖZER (Çanakkale) — O espriyi anlayamamı"sınız siz.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Türkiye’nin sorunu, hükümet programı 
de%il, Türkiye’nin sorunu, hükümet bo"lu%udur.

Koalisyon Hükümeti, evvela, bütün te"hislerinin yanlı" çıktı%ını, ülkede her 
"eyin; ama her "eyin, 20 ay öncesinden çok daha beter oldu%unu, Türkiye’yi, için-
de çırpındı%ı bir kum havuzuna döndürdü%ünü itiraf etmek zorundadır. Yanlı"tan 
dönmenin birinci ko"ulu, yanlı"ını bilmektir.

Sayın milletvekilleri, bir hükümetin, sadece Meclisten güvenoyu alması yet-
mez. Hükümetlerin, aynı zamanda milletin güvenini kazanmaları gerekir. $imdi, 
her gün terör nedeniyle onca insanın öldü%ü, yolların kesildi%i, araçların yakıldı%ı, 
800’e yakın faili meçhul cinayet dosyasının bulundu%u, "u anda 1.400 okulun kapalı 
oldu%u... (DYP sıralarından “tatil sebebiyle” sesi)

BA$KAN — Efendim dinleyin...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...bir sene boyunca kapalı oldu%u, bü-
tün e%itim yılı boyunca kapalı oldu%u, 1.400 okul talebesinin e%itim hizmetinden 
yararlanamadı%ı bir ülkede, Hükümet yetkililerinin, papa%an gibi, her gün çıkıp, 
devletin, “toplui%ne ba"ı kadar her yerde hakim oldu%unu” söylemeleri kar"ısında, 
milletin, bu Hükümete güven duyabilmesi mümkün müdür?

Geçti%imiz günlerde Van’da bir otel yangını oldu... Ak"am haberlerinde, yeni 
Hükümetin Sözcüsü ile, Ola%anüstü Hal Bölge Valisi, arka arkaya ekrana çıktılar... 
Hükümet Sözcüsü, bu olayın kesinlikle bir sabotaj olmadı%ım ifade etti, muhteme-
len elektrik konta%ından çıktı%ını söyledi; hemen arkasından çıkan Bölge Valisi, bu 
olayı yapanların insanlıktan nasibini almamı" ki"iler oldu%unu söyledi ve olayda 
yaralanan bir ki"inin televizyona verdi%i bir mülakat var, orada da, benzin dökül-
mek suretiyle yangın çıkarıldı%ı ifadesi var.

$imdi, devleti temsil eden ki"ilerin birbirinden bu kadar kopuk oldukları bir 
ülkede, milletin Hükümete güvenebilmesi mümkün mü? Yani, devlette bu kadar 
kopukluk olabilmesi mümkün mü?

Dün Sivas’ta meydana gelen olaylar, bugün bu görü"meleri de gölgeleyen olay-
lar; bize gelen bilgilere göre, ciddi surette ara"tırılmaya muhtaç olaylardır. O olay-
larda devletin valisinin hatalı olup olmadı%ı ciddi surette ara"tırılmalıdır. E%er - bize 
gelen bilgiler istikametinde - devletin valisi, yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de, 
halkımızın dini duygularını rencide eden, dini de%erleriyle alay eden bir konu"ma-
cıya kar"ı tepkisiz kalmı"sa; milletin, o valinin devletine güvenmesini bekleyemez-
siniz. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar, RP sıralarından alkı!lar)

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Valinin ne yapması lazım, ne yapacak?
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URAL KÖKLÜ (U!ak) — !nsanlar inançlarını söyleyince, adam mı öldürmek 
lazım!

BA$KAN — Sayın Köklü, de%erli arkada"lar, dinleyiniz. Burası soru-cevap yeri 
de%il; kürsüdeki hatip, iradesini beyan ediyor, konu"masını yapıyor... Sizin de ha-
tipleriniz konu"tu...

Devam ediniz Sayın Yılmaz.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Hayır, vali ne yapmalıydı?

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $iddetin her türüne, her ortamda, her ko-
"ulda kar"ıyız. Bu ülkede, fikir özgürlü%üne bizden daha saygılı, hiçbir zümreyi, 
hiçbir partiyi tanımıyorum. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Ama, fikir 
özgürlü%ünün halkımızın mukaddes de%erleri için kullanılmasına hiçbir "ekilde ka-
yıtsız kalamayız. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Vali ne yapmalıydı? !stismar etmeyin ola-
yı! (ANAP sıralarından, “terbiyesiz herif ” sesi)

BA$KAN — Sayın Gürsoy...

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Terbiyesiz babandır! “Terbiyesiz” diyenin, 
babası terbiyesizdir!

BA$KAN — Sayın Gürsoy, lütfen... Müzkareleri takip edelim... (Gürültüler)

Efendim, rahat olun, sakin olun, dikkatle dinleyin müzakereyi. Devam edin 
Sayın Hatip.

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) — Olaylar istismar edilmesin, lütfen!

BA$KAN — Efendim, dinleyin. Meclis bir karar vermiyor; müzakere yapıyo-
ruz...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sosyaldemokrat Halkçı Parti sözcüsü Sa-
yın Gürkan, Türkiye’nin bugün kar"ı kar"ıya bulundu%u olaylar kar"ısında artık 
devletin yetmezli%inden söz etmi"tir. Bu, çok acıklı bir ifadedir. Bu ifadeye katıl-
mıyorum. Türkiye’de devlet güçlüdür; Türkiye’de millet, devletine ba%lıdır. Bütün 
mesele, milletin güvenini, devletin gücünü seferber edecek hükümeti bulmak me-
selesidir. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, Türkiye’nin çok yönlü bir komplo kar"ısında oldu%u inkâr 
edilmez bir gerçektir. $imdi, dı"arıdan desteklenen bu çok yönlü komploya, dün 
Sivas’ta meydana gelen olaylarla, çok üzücü, ama aynı zamanda çok dü"ündürücü 
yeni bir boyut eklenmek üzeredir.

Buna hep birlikte kar"ı çıkmalıyız. Pani%e kapılmamıza gerek yoktur; devleti 
güçsüz göstermeye hakkımız yoktur. Bu devleti güçlü yapacak olan, i"te bu Meclis-
tir. Bu devleti çalı"tıracak olan bu Hükümettir. Bu Hükümet yapamazsa, çaresini 
bu Meclis dü"ünecektir. Bu Meclis çaresini bulamazsa, o zaman millete gidilecektir. 
Ama, “devlet bu i"in üstesinden gelemez” diye, burada çözüm bulmak için görevlen-
dirilmi" insanların, çözümle mükellef olan partilerin sözcülerinin, gelip, milletin 
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kar"ısında böylesine bir sorumsuzluk içerisinde bu ifadeleri kullanmalarını mazur 
görebilmek mümkün de%ildir. (ANAP sıralarından “bravo” sesleri, alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, maalesef, bu Hükümet Programı, Türkiye’nin bu-
gün içinde bulundu%u gündemden kopuk bir hükümet programıdır. Yani, bugün 
Türkiye’nin kar"ı kar"ıya bulundu%u sorunların hiçbirisi, ama hiçbirisi için bu Hü-
kümet Programında elle tutulur, uygulanabilir, somut çareler önerilmi" de%ildir, 
getirilmi" de%ildir.

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen anlamamı"san ne yapalım! (ANAP sıraların-
dan gürültüler)

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Terbiyeli konu"! “Anlayamamı"sın” ne demek? 
BA$KAN — Dinleyelim arkada"lar; muhavere yok...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, gayem polemik 

yapmak de%il. Bu ülke hepimizindir, bu ülke bizimdir. Hükümetler gelir gider; hü-
kümetlerin yaptıkları olur, yapamadıkları olur. Her gelen hükümetin görevi daha 
iyisini yapmaktır. Her hükümet, bir önceki hükümetin hatalarını düzeltmekle gö-
revlidir. Elbette hükümetler de hata yaparlar; ama, hükümetlerin hata yapmamala-
rı gereken alanlar vardır ve hükümetlerin yapmamaları gereken hatalar vardır, i"te 
dı" politika bunların ba"ında gelir.

Dı" politikada yapılan ve uyanlara ra%men düzeltilmeyen hataların sonuçları-
nın, ülkenin gelece%ine yansıyaca%ını bilmezlikten gelmeye hiçbir hükümetin hakkı 
yoktur. Dünya de%i"ir, dünyadaki denklemler de%i"ir, fakat dı"politika, her zaman, 
her yerde ve her ko"ulda milli olmak zorundadır. Ba"ka türlüsünü dü"ünmek, ül-
keyi, ne zaman ve neye mal olaca%ı öngörülemeyecek badirelere sokar. Ülkeyi bu 
badirelere sokan hükümetlerin, kasıtlı veya iyi niyetli olduklarına bakılmaksızın 
tarih önünde veballeri olur.

Birinci Do%ru Yol Partisi - SHP Hükümetinin, her fırsatta bu kürsüden yaptı%ı-
mız uyarılarımıza kulak tıkamayı hükümet olmanın "anından sayarak “tarihi kav-
"ak, de%i"im, küreselle"me, dünyayla kucakla"ma; dünyayla beraber yürümek” gibi 
sloganlarla uyguladı%ı, tarih bilincinden, fikir bütünlü%ünden, hedeften yoksun, 
ki"iliksiz dı" politikanın, Türkiye’yi yirmi ayda her alanda getirdi%i nokta, maalesef 
bugün artık gözler önündedir. Kendimizi kandırabilmemiz, istesek de artık müm-
kün de%ildir ve çok üzülerek ifade etmeliyiz ki, DYP-SHP iktidarının dı" politikada 
sergiledi%i -kötü demiyorum, zayıf demiyorum- hazin icraatın acısını, yaralarımız 
so%udu%unda, milletçe daha da fazla hissedece%imiz ku"kusuzdur.

Ben, hepsi milletimizin hafızasında çok taze olan birçok örnek üzerinde durup 
sözü uzatmak istemiyorum, ama bu kürsü benim de%il, bu kürsü benim de%il, bu 
kürsü milletin kürsüsüdür, isterseniz, gelin, milletimizin gözünün içine baka baka, 
yirmi ayda Ermenistan’a kar"ı izledi%iniz ileri görü"lü politikanın semerelerinden 
bahsedin, Azerbaycan’dan bahsedin, Kıbrıs’tan bahsedin; aklımız ermedi%i için (!) 
bizim anlayamamı" olabilece%imiz ba"arılarınızı bize bir hatırlatın; bugüne kadar 
hiçbir cumhuriyet hükümetine nasip olmamı" akılları nereden buldu%unuzu anla-
tın! (ANAP sıralarından alkı!lar)
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Sayın Dı"i"leri Bakanının, geçen gün bizi çok derin üzüntüye sevk eden bir ifa-
desi oldu. Milletimizin, Hükümetin Azerbaycan’daki son olaylar kar"ısında ortaya 
koydu%u kayıtsızlı%a gösterdi%i infial hakkındaki yorumu kendisine sorulunca, Sa-
yın Dı"i"leri Bakanı, “Yeni bir Kıbrıs mı yaratsaydık!” diye tepki gösterdi.

Sayın milletvekilleri, "imdi, Azerbaycan’daki durumla, Kıbrıs’taki durum ara-
sında, ne hukuki zemin bakımından ne de tarihi ve siyasi çerçeve bakımından en 
ufak bir benzerlik kurulamayaca%ını Sayın Bakana hatırlatmayı, kendisinin i"gal 
etti%i makama saygısızlık addediyorum.

Esasen hiç kimsenin de, Azerbaycan’da giri"ilen darbenin geri çevrilebilmesi 
için Türkiye’nin askeri bir müdahalede bulunması gibi bir dü"üncesi olmamı"tır. 
Bir süre önce, Kelbecer’e yapılan Ermeni saldırılarında yaralananların ta"ınması 
için istedi%i iki tane sıhhiye helikopterini bile esirgedi%imiz Cumhurba"kanı Sa-
yın Elçibey’in de böyle bir umudu olmamı"tır. Türkiye’den beklenen "ey ve bizim 
üzerinde durdu%umuz konu, Azerbaycan’ın, demokratik seçimlerle i"ba"ına gelmi" 
me"ru yönetiminin, i"aretleri çok önceden alınan böyle bir geli"meye meydan ve-
rilmemesi için, Ankara’ya, aylarca önce, hatta bir yıl önce ısrarla yaptı%ı ça%ırıların 
cevapsız kalmasıyla ilgilidir. DYP-SHP !ktidarının, Türkiye’nin stratejik çıkartan 
açısından da fevkalade önem arz eden Azerbaycan’ın me"ru Cumhurba"kanın-
dan gelen ısrarlı uyanlara, yardım ça%ırılarına, tarihin mutlaka sorgulayaca%ı bir 
sorumsuzlukla kayıtsız kalması, yapılan darbeye zemin hazırlayan, darbecilere ve 
bunların arkasındaki güçlere cesaret veren en önemli faktör olmu"tur.

Azerbaycan’da, ülkesinin ba%ımsızlı%ını ve toprak bütünlü%ünü namusu sayan, 
hiçbir ülkeye kar"ı dü"manca emeller ta"ımayan, Türk oldu%unu iftiharla söyleyen, 
Atatürk’ün gösterdi%i uygarlık çizgisine inanmı", Türkiye’ye örnek gözüyle bakan 
me"ru Cumhurba"kanı Sayın Elçibey’in yönetimden zorla uzakla"tırmasında, DYP-
SHP Hükümetinin, meselenin özünü bir türlü kavrayamamı" olmasıyla, zamanında 
yapmadıklarıyla ve diplomatik alanda da hâlâ yeterince yapmadıklarıyla sorumlu-
lu%u ve günahı vardır. Geli"melerden, yalnız karde" Azerbaycan’ın demokrasi ve 
ba%ımsızlı%ı de%il, Türkiye’nin uzun vadeli me"ru çıkartan da zarar görmü"tür, gör-
meye de devam edecektir.

$imdi, Sayın Ba"bakandan soruyorum; gelsin buraya, yirmi ay zarfında, di%er 
alanlarda, mesela Kıbrıs meselesinde, mesela Yunanistan’daki soyda"larımızın du-
rumunda ne gibi geli"meler oldu%unu, Hükümetin bu geli"melerde nasıl bir katkı-
sının bulundu%unu, burada açıkça milletin önünde ifade etsin.

Küreselle"me rüzgârı Türkiye’yi Somali’ye kadar götürmü"ken, nasıl olup da 
yanı ba"ımızda meydana gelen olayların, sırf topraklarımız kullanılmadı%ı için bizi 
ilgilendirmemesi gerekti%ini belki anlayamayanlarınız olabilir; Sayın Ba"bakan onu 
da izah etsin ve Birinci Koalisyon Hükümeti sayesinde bir dünya devleti haline 
gelen Türkiye’nin, Bosna’daki planlı, programlı vah"etin durdurulması için neler 
yaptı%ını, ne kadar etkili oldu%unu, bir de buradan, bir defa daha milletimize ha-
tırlatsın.

Sayın milletvekilleri, sekiz ay önce, bütçe görü"meleri sırasında, buradan 
bize; “Bosna için her "eyi yapıyoruz; yapmadı%ımızı iddia ediyorsanız, siz bize çare 
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önerin” diyen Sayın Dı"i"leri Bakanına, bu kürsüden, silah ambargosunun, eski 
Yugoslavya’dan ayrılan bütün ülkelere uygulanan silah ambargosunun, bugün sa-
dece saldırganı koruyan, mazlumu cezalandıran bir uygulama oldu%unu, bu ambar-
gonun kaldırılması için Türkiye’nin giri"imde bulunması gerekti%ini ifade ettik, bu 
konuda Türkiye’nin öncülük yapması gerekti%ini söyledik. Sayın Dı"i"leri Bakanı, 
o gün burada, tekrar tekrar söz almak suretiyle, Türkiye’nin bu alanda yapabilecek 
hiçbir "eyi olmadı%ını; çünkü, bu meselenin Güvenlik Konseyinin yetkisinde oldu-
%unu, Türkiye’nin çabalarının sonuç veremeyece%ini ifade etti.

$imdi aradan sekiz ay geçtikten sonra, Sayın Cumhurba"kanı, Güvenlik Kon-
seyi üyesi ülkelerin devlet ba"kanlarını teker teker aramak suretiyle, sekiz ay önce 
bizim bu kürsüye getirdi%imiz teklifi hayata geçirmeye çalı"ıyor; o ülkeleri, ambar-
gonun kaldırılması için ikna etmeye çalı"ıyor; ama Hükümet, bu giri"imi akıl edene 
kadar sekiz ay geçmi"tir ve sekiz ayda 200 bin masum insan hayatını kaybetmi"tir.

Peki, Batı Avrupa Birli%inde ikinci sınıf bir üyeli%e Türkiye’nin nasıl razı edil-
di%ini, acaba milletimize anlatmak istemez misiniz? Yanı ba"ımızda, Ortado%u’nun 
yeniden "ekillendirilmesi amacıyla sürdürülen kapsamlı müzakerelerde, hani, "u 
bölgesinde önder ülke durumuna getirdi%iniz Türkiye’nin, nasıl olup da kendisine 
Kanada kadar bile bir yer bulamadı%ını milletimize açıklamak istemez misiniz?

Bırakın dünyada veya bölgede etkinlik kazandırmayı, milli sınırlarımız içinde 
dahi hukukunu korumakta acze dü"tü%ünüz Türkiye’miz, sizce bu kadar itilip ka-
kılmaya müstahak mıdır? Siz, “Türkiye’yi, elalemin "amar o%lanı gözüyle bakaca%ı 
bir devlet haline getirece%iz” diye mi milletten yetki istediniz? (ANAP sıralarından 
alkı!lar)

Bütün bunları milletimize söylemeniz lazım. Aslında konu bundan çok daha 
fazladır. Bu kürsü milletin kürsüsüdür, ama yirmi aya sı%dırmayı becerdi%iniz bu 
vahim tablonun bütün sorumlulu%u, sizin üzerinizdedir.

Sayın milletvekilleri, dı" politikada saflı%a ve hayalcili%e yer yoktur. Dı" politi-
kayı, sadece, foto%raf çektirmekten, seyahat etmekten, misafir a%ırlamaktan veya-
hut da telefon etmekten ibaret sanan anlayı", ülkeyi i"te bu hale getirmi"tir.

Uluslarının me"ru hak ve çıkarlarına sahip çıkmakta tereddüt gösteren, halkını 
adeta ba"ka ülkelerin tezleri do%rultusunda dü"ünmeye alı"tırmaya çalı"an siya-
si heyetlerin yönetti%i devletlerin, ne i"birli%inde, ne rekabette, ne de husumette 
ciddiye alındıklarının örne%i yoktur. Hiçbir hükümetin de Türkiye’yi bu durumu 
dü"ürmeye hakkı yoktur.

Sayın milletvekilleri, maalesef, bu Hükümetin, yani Birinci Koalisyon Hükü-
metinin, Türkiye’yi yirmi ay zarfında içine dü"ürdü%ü durum, sadece terörle, sa-
dece iç güvenlikle, sadece dı" politikayla sınırlı de%ildir. Aslında, yeni Hükümeti 
kurmakla görevlendirilen ve bugün Ba"bakan sıfatıyla Yüce Meclisimizin huzuruna 
gelen Sayın Tansu Çiller, âdeta kendisini, ondokuz ayı a"kın bir süre ülkenin yöne-
tim sorumlulu%unu ta"ımı" olan Birinci Koalisyonun sorumlulu%undan sıyırmaya, 
yepyeni bir defter açtı%ı, beyaz bir sayfa açtı%ı iddiasıyla bu sorumlulu%u...
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(Bakanlar Kurulu sıralarından, Devlet Bakam Necmettin Cevheri’nin anla!ılmayan 
müdahalesi)

YUSUF NAMO%LU ("stanbul) — Sayın Bakan laf atıyor Sayın Ba"kan! Sayın 
Bakana yakı"mıyor!

BA$KAN — Devam ediniz Sayın Yılmaz.
Sayın bakanlar, lütfen laf atmayınız... Sayın Ba"bakan cevap verecektir. Buyu-

run Sayın Yılmaz.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Bakan, marifetinizi (!) kongrede 

gösterdiniz... Burası Meclis; burada daha ciddi olmanız lazım. (ANAP sıralarından 
alkı!lar)

BA$KAN — Sayın Yılmaz, devam ediniz... Ben takip ediyorum.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sayın Çiller’in bu 

sorumluluktan sıyrılabilmesi ve kendisini yepyeni bir ümit olarak Türkiye’ye lan-
se edebilmesi mümkün de%ildir. Neden de%ildir? Birinci Koalisyon Hükümetinin, 
aslında en iddialı oldu%u; fakat en ba"arısız oldu%u alan ekonomidir. (ANAP sırala-
rından alkı!lar)

Birinci Koalisyon Hükümeti Koalisyon Hükümetinin Programı da, Protokolü 
de burada, açar bakarsanız en somut vaatlerini, süreye ba%lanmı" vaatlerini eko-
nomi konusunda vermi"tir; milletimize kar"ı kesin taahhütte bulunmu"tur, enf-
lasyon konusunda süre vererek taahhütte bulunmu"tur; hatta bu süre hikâyesi, 
Koalisyonun kurulmasından önce ba"lamı"tır. Sayın Tansu Çiller, 22 Mayıs 1991 
tarihli, yani Koalisyonun kurulmasından altı ay önce bir gazeteye vermi" oldu%u 
beyanatında “sekiz ayda düzeltiriz... Ekonomiyi 24 saatte kontrol altına alır, sekiz 
ayda da enflasyonu dü"ürürüz” diyor.

Sekiz ayda düzeltecekmi"! Sayın Çiller ondokuz ay ekonomiden sorumlu bakan 
olarak görev yapmı"tır!

Aslında, bugünkü Hükümet Programında, âdeta bir enkaz gibi takdim edilen 
ekonomik miras, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller’in, Ba"bakan 
Tansu Çiller’e devretti%i mirastır. (ANAP sıralarından alkı!lar)

MEHMET KÂZIM D"NÇ (Kocaeli) — Senin mirasın ne oluyor?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — !sterseniz, "imdi, ekonominin bütün ka-

lemlerine inip, bu iddiamızı delillendirmek mümkündür. Birinci Koalisyon Hükü-
metinin Programında ve Protokolünde, en çok sözü edilen sloganlara bir bakın: 
Denk bütçe... Yeni Hükümet Programında denk bütçeden bahsedilmiyor. Nasıl 
bahsedilsin ki, 53 trilyon lira olarak öngörülen 1993 yılı bütçe açı%ının 100 trilyon 
liradan az olmayaca%ını Sayın Ba"bakan, Hükümet Programında ikrar ediyor. Yılın 
yarısında, bütçe açı%ı, tahmini yüzde 100 sapma gösteren bir Hükümetin ekonomi 
politikasına güven duyabilmek mümkün müdür?

Peki, Sayın Çiller bundan "ikâyet ederken, acaba kimi kime "ikâyet ediyor? 
Yani, bu sapmanın sorumlulu%u, acaba yirmi ay önce iktidarı kendisine devreden 
Anavatan !ktidarında mıdır? (DYP sıralarından “Evet” sesleri)
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MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sekiz yıldır o kadar çok çal-
mı"sınız ki bütçeyi yapamıyoruz!

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, yine Birinci Hükümet Programında 
yer alıp da, ikinci Hükümet Programında yer almayan ilkelerden bir tanesi, yolsuz-
luklarla mücadele. Acaba neden, bir dü"ündünüz mü?

“Dürüst devlet” de yok... Birinci Hükümet Programında var, !kinci Hükümet 
Programında yok. Acaba yeni Hükümet dürüst devlete gerek duymuyor mu? Aca-
ba yeni Hükümet yolsuzluklarla mücadeleden vaz mı geçti? Yoksa, yeni Hüküme-
tin yolsuzluklarla mücadeleden vazgeçmesine, bizim gündeme getirdi%imiz; ama, 
bugüne kadar hâlâ açıklı%a kavu"turulmamı" olan, daha do%rusu milletin gözünde 
çoktan açıklı%a kavu"turulmu" olup da, devlet tarafından hâlâ üstüne gidilmemi" 
olan yolsuzlukların mı etkisi var? (ANAP sıralarından alkı!lar)

MEHMET KÂZIM D"NÇ (Kocaeli) — Yolsuzlukları siz yaptırmı"sınız.
HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Bunlara, “tereya%ı gibi, su üstüne çıkmak” 

derler.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Birinci Koalisyon Hükümetinin Progra-

mında ortaya konan hedeflerden bir tanesi, enflasyonun 500 günde yüzde 10’a 
çekilece%iydi. Sayın Çiller, Koalisyon Hükümetinin kurulmasından bir ay sonra, 
!stanbul’da sanayicilerle yaptı%ı bir toplantıda, “e%er 1993 Nisanında enflasyon tek 
rakama inmezse, gelip benden hesap sorun” demi"ti.

AHMET SAYIN (Burdur) — Turgut Özal ne dedi? “Yüzde 10’a indirece%im” 
demedi mi?

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, altı ay sonra, 
Türkiye’de sebze-meyve fiyatlarının dü"mesi neticesinde, yani üreticinin sefaleti 
sonucunda, enflasyon 5-10 puan dü"ünce, Sayın Çiller çıkıp, “!"te, enflasyonu biz 
böyle dü"ürürüz” dedi. Bugün Türkiye’de enflasyon, bizim bıraktı%ımızdan yüksek-
tir.

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Yüzde 71 enflasyon bıraktınız.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizim, Kasım 1991 sonu itibariyle bırak-

tı%ımız enflasyon, tüketici fiyatlarıyla yüzde 66’dır. Haziran sonu itibariyle, yani 
yarın açıklanacak rakamlar itibariyle, bu Hükümetin ula"tı%ı yıllık - 12 aylık - enf-
lasyon rakamı - yine tüketici fiyatları bazında - yüzde 67’dir. Yani, yirmi ayda gel-
dikleri nokta, aldıkları noktanın üstündedir.

$imdi, bu fırsattan yararlanarak bir iki noktaya açıklık getirmek istiyorum.
Birincisi, Sayın Çiller’in sık sık kullandı%ı, bizim üç ayda Hükümetten kaçma-

mız meselesidir. (DYP sıralarından “Do"ru” sesi)

Sayın milletvekilleri, bizim, Hükümeti devraldıktan dört ay sonra bir seçime 
gitti%imiz do%rudur; be" ay sonra da, iktidarı, seçim sonucu olu"an Koalisyona dev-
retti%imiz do%rudur.

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirda#) — Niçin gittiniz?
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi onu söyleyece%im.
Evvela "unun altını çizmem lazım: E%er Sayın Çiller, milletin hakemli%ine git-

meyi, “kaçmak” addediyorsa, o zaman bugün Türkiye’nin ba"ındaki zatın demok-
rasi anlayı"ı konusunda "üpheye dü"memiz için çok haklı sebebimiz var demektir. 
(ANAP sıralarından alkı!lar)

Millete gitmeyi kaçmak sanan zihniyet, demokrasi açısından çarpık bir zihni-
yettir; ama daha önemli bir "ey var: Benim konumum, a"a%ı yukarı Sayın Çiller’in 
konumuna benzer bir konumdu. Ben, !ktidarı milletten almadım; ben, Ba"bakanlı-
%ı bir parti kongresinde aldım, partili delegelerden aldım. Türkiye’nin o gün içinde 
bulundu%u durumun ihtiyaç gösterdi%i birtakım âcil tedbirler vardı, uygulanması 
gereken yeni politikalara ihtiyaç vardı. Bu politikaları millete anlatmadan, onun 
onayını almadan uygulamak demokrasiye uygun bir davranı" olamazdı.

MEHMET KÂZIM D"NÇ (Kocaeli) — Millet seni be%enmedi.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, Sayın Çiller’e aynı "eyi tavsiye edi-

yorum. Delege deste%iyle Ba"bakanlık yapabilmesi mümkün de%ildir. E%er Birinci 
Koalisyon Hükümetinin Programını aynen devam ettirmeye talip olsaydı, e%er Bi-
rinci Koalisyon Hükümetinin millete kar"ı yaptı%ı bütün taahhütlere sahip çıksay-
dı, o zaman süresinin sonuna kadar Ba"bakanlık yapmasına kimsenin itirazı olmaz-
dı; ama Sayın Çiller, millete acı reçeteden bahsetmektedir.

Koalisyon Hükümeti, milletten acı reçete için onay almı" de%ildir; Koalisyon 
Hükümeti, milletten tatlı vaatlerle oy almı"tır; Koalisyon Hükümeti, milletimiz-
den, yerine getiremeyece%i vaatler kar"ılı%ında oy istemi"tir.

Tatlı vaatlerle oy alıp, ondan sonra, yirmi ay sonra vaatlerinin hiçbirini yerine 
getiremeyince, ülke ekonomisini içinden çıkılmaz hale getirince, “fedakarlı%a ihti-
yaç var, yeni sayfa açıyorum” diyerek üstelik o güne kadar ortak sorumluluk ta"ıdı%ı 
arkada"larına da haksızlık ederek, vefasızlık ederek, bütün sorumlulu%u âdeta on-
ların üstüne yıkarak, kendisini sütten çıkmı" ka"ık gibi tertemiz ilan ederek, yeni 
sayfa falan açmaya hakkı yoktur. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar, DYP 
sıralarından gürültüler)

Yeni sayfayı ancak millet açar. Yeni sayfa açılmasını istiyorsanız, acı reçete uy-
gulamak istiyorsanız, millete gitmekten kaçamazsınız. Millete gitmekten kaçarak o 
sayfayı açmanız mümkün de%il, o acı reçeteyi uygulamanız mümkün de%il.

"RFETT"N AKAR (Mu#la) — Biz buraya be" sene için geldik.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu Hükümet Progra-

mı, çiftçimiz için de aslında bir felaket habercisidir. Geçen Hükümet Programında, 
her yönden tarımın desteklenece%i vaat edilmi"ti. Uygulamada hiçbir iyile"me ol-
madı, çiftçinin durumu, tersine, daha da kötüle"ti. (DYP sıralarından “Allah Allah...” 
sesleri, gürültüler)

Siz tepki gösterdikçe ben memnun oluyorum. Çünkü, o kameradan 600 bin 
tütün üreticisi, sizin bu sesinizi duyuyor. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar, 
DYP sıralarından gürültüler)
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AL" $EVK" EREK (Tokat) — Sayın Yılmaz, çay üreticisi de duyuyor.
NECMI HO$VER (Bolu) — Rizeliler de duyuyor, fındık üreticileri de duyu-

yor...
MEHMET KÂZIM D"NÇ (Kocaeli) — Sen, Rize’ye bir gitsene...
BA$KAN — De%erli arkada"lar, lütfen müdahale etmeyin! Sayın Yılmaz, de-

vam edin.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Rizeli’den falan ümidi kesin, Rizeli rü"vete 

falan oy vermez...
Sayın milletvekilleri, tütün üreticisinin durumu fecidir. Bakın, inanmıyorsa-

nız, gidin inceleyin. Açın bakın, benim hatırladı%ım, harp yıllarından beri, !kinci 
Dünya Sava"ı yıllarından beri, Türkiye’de tütün üreticisinin ürün bedellerinin tem-
muz ayına kadar ödenmedi%i hiçbir yıl olmamı"tır. Bunun "erefi size ait, bunun 
"erefi Hükümete ait. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — 1990’da da aynıydı...
HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Sizin borçlarınızı biz ödedik...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Geçen seneden bu seneye girdilerdeki fi-

yat artı"ı yüzde 150, enflasyon yüzde 67, tütüncüye verdi%iniz fiyat artı"ı yüzde 31.
Sizin, gerek seçimlerde gerekse seçimlerden sonra bir vaadiniz vardı; çiftçiye 

eme%inin kar"ılı%ını, alınteri kurumadan ödeyecektiniz. Bir sorun bakalım tütün 
üreticisine, alınteri hâlâ kurumamı" mı?

HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Mahalli seçimlerde görece%iz, millet size 
mi rey verecek bize mi?

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, Tekelin de, tüccarın da almadı%ı 
ürünler çiftçinin elinde çürümeye ba"lamı". Onbe" gün öne Mu"’a gittim. Mu"’taki 
tütün üreticisinin ürününü sataca%ı tüccar yok, Tekele satmaya mecbur. Tütünü 
çürüyor ve Tekelin aldı%ı ürün, daha üreticinin toplam ürününün üçte birini bile 
bulmamı".

HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — O tütünlerin nereden geldi%ini biliyor 
musun sen?

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, böyle devam ederseniz, çiftçinin, 
a%ır faiz yüküyle, belini do%rultamayacak bir "ekilde tefecinin eline dü"mesine en-
gel olamazsınız.

Anavatan !ktidarı döneminde tütüne verilen en son fiyat 6 dolara tekabül edi-
yordu. Koalisyon Hükümetinin bu sene verdi%i fiyat 4,5 dolara tekabül ediyor; ama, 
e%er gecikmeyi ve faiz yükünü de hesap ederseniz, tütüne verilen fiyat 3 dolardır, 
yani bizim verdi%imiz fiyatın yarısıdır.

$ubat ayından beri, her açıklamada, ay sonuna kadar ürün bedellerinin ödene-
ce%ini, ödemelerin tamamlanaca%ını söylüyorsanız. Temmuz gelmi", "ubat ayında 
verdi%iniz söz yerine gelmemi"... Bunu devlet ciddiyetiyle nasıl ba%da"tırıyorsu-
nuz?
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Aslında bu Koalisyon, üretimi, hele hele tütün üretimini bir ba" belası gibi 
görmektedir. Bu Programın 63 ve 64’üncü sayfalarında sergilenen zihniyeti ba"ka 
türlü algılamak mümkün de%ildir. Hâlbuki, Türkiye’nin önünde büyük bir imkân 
vardı. Türkiye, sigara üretimini artırarak Türk cumhuriyetlerine, Rusya’ya, Çin Pa-
zarına girerek, bu pazarlardan pay almak suretiyle, bu pazarlara sigara ihraç et-
mek suretiyle tütüncülü%ümüze altın dönemini ya"atma imkânına sahipti; ama, bu 
imkânları de%erlendirece%i yerde, maalesef, tütün üreticisini cezalandırma yoluna 
gitmi"tir.

$imdi, bakın, seçimlerde, bizim verdi%imiz fiyatların üstüne, 5 bin lira tütün 
üreticisine; bizim verdi%imiz fiyatın üstüne, 500 lira çay üreticisine vaat eden - ta-
bii, çay üreticisine vermeyen, pamuk üreticisine vermeyen, üzüm üreticisine ver-
meyen - bu Koalisyon, "imdi, çiftçilerimize önceden ilan etmeden, alternatif üretim 
yolları göstermeden, üretim kısıtlamaları uygulamanın hazırlı%ı içerisindedir. As-
lında, bu Hükümet Programında çiftçimize verilen sinyal budur.

Huzurunuzda açıkça ifade ediyorum, ça%ımızın bütün imkânları de%erlendiril-
meden, bütün fırsatlar de%erlendirilmeden, çare aranmadan üretimi daraltma ça-
baları, ülke ekonomisine ihanettir. Bazıları gibi, tarlalarında düzinelerle villa yeti"-
tirme beceresi gösteremiyorlar diye, 25 milyon çiftçimizi cezalandırmaya kalkı"an 
zihniyeti kınıyorum! (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

$imdi, "u çiftçinin durumuna bir bakalım...
NECM" HÖ$VER (Bolu) — Sizin çiftçiden hiç bahsetmemeniz lazım.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizim iktidarımızın son gününde 49 mil-

yon liraya satın alınan traktörün bugünkü fiyatı 200 milyon liradır. 2.320 liradan 
satılan mazotun ortalama fiyatı bugün: 5.500 liradır. 18 bin liralık gübre 51.500 
liradır ve "imdi sıkı sıkı durun, bizim iktidarımızın son gününde bir çuvalı 84 bin 
lira olan "ekerin fiyatı bugün 450 bin liradır. (ANAP sıralarından “Ooo...” sesleri)

Et Balık Kurumuna, faizsiz canlı hayvan kredileri için ba"vuran 34.285 ki"iden 
bugüne kadar kredi alan kaç ki"idir dersiniz? Bir kararname çıkarmı"sınız, faizsiz 
canlı hayvan kredisi verece%im demi"siniz ve 34.285 çiftçi ba"vurmu"; ama, bugü-
ne kadar kredi alabilen 50 ki"i. (ANAP Sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) 34.285 
ba"vuru var, 50 tane kredi alan var...

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Sayın Cevheri bilir o i"i! 
AL" ER ("çel) — Allah’tan korkmuyor bunlar.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Kredi talebi 8,5 trilyon lira, verilen kredi 

27 milyar lira. Yâni, siz kimi kandırıyorsunuz?
Bütün bunlara "imdi bir de Ba%-Kur zulmünü eklediniz. Bakın, çiftçi zaten sat-

tı%ı ürünün üzerinden yüzde 4 stopaj ödüyor; "imdi buna bir de yüzde 3 Ba%-Kur 
kesintisi getiriyorsunuz. Adam Ba%-Kur’a üye midir, de%il midir; üyeyse borcu var 
mıdır yok mudur; acaba emekli midir, acaba ba"ka bir sosyal güvenlik kurulu"una 
mı tabidir; hiçbir "eye bakmadan, ister tüccara, ister ofise, ister birli%e, kime satar-
sa satsın, çiftçinin sattı%ı bedelden yüzde 3 Ba%-Kur kesintisi yapacaksınız. Bunun 
adı aslında kelle vergisidir. (ANAP sıralarından alkı!lar) Modern devlette bunun yeri 
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olmaz. Çiftçiyi dü"ünen, çiftçisini dü"ünen bir hükümet, bunu aklının kö"esinden 
bile geçirmez. (ANAP sıralanırdan “Zulüm, zulüm...” sesleri)

$imdi, borsalar aya%a kalktılar, “bu tebli% de%i"medikçe mal almayaca%ız” de-
diler. Hükümet geçen gün görü"üp, bir cılız tedbir getirdi; Çalı"ma Bakanlı%ı yeni 
bir tebli% çıkardı; aslında bir geri adım attı; attı%ı adım, ilk attı%ı adımdan daha da 
kötü... E%er çiftçi Ba%-Kur üyesi de%ilse veya Ba%-Kur’a prim borcu yoksa, bu takdir-
de - bakın, size burada bulunan tebli%den de okuyabilirim - nüfus sureti, ikâmetgâh 
belgesi vesaire hepsini derleyecek, oradaki Ba%-Kur müdürlü%üne gidecek - bunu 6 
milyon köylü yapacak - Ba%-Kur’a borcu veya ili"i%i olmadı%ına dair belge alacak, o 
belge de bir sene geçerli olacak ve seneye gidecek o belgeyi tekrar alacak…

AL" ER ("çel) — Bunlar zalim, zalim! Zulüm ediyorlar açıkça.
AHMET SAYIN (Burdur) — Siz de hainsiniz!
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — E%er bu belgeyi ibraz edemezse yüzde 3 

kesinti yapılacak.
$imdi, burada bir hesap hatası yapılmasın. Aslında bizim vergi mevzuatımıza 

göre, çiftçinin satı" bedeli üzerindeki maliyet payı yüzde 70’tir, yani kesilen yüzde 
7, aslında, çiftçinin kâr marjı olan, kazanç marjı olan yüzde 30’un yüzde 7’sidir, 
Yüzde 30’un yüzde 7’si demek, kârının a"a%ı yukarı dörtte biri demektir. Kazancı-
nın dörtte birine bu "ekilde el koydu%unuz çiftçinin, en azından sizin için hayır du-
ası etmeyece%ini dü"ünmeniz lazım ve bu uygulamayı en kısa zamanda kaldırmanız 
lazım. (ANAP sıralarından alkı!lar)

AL" ER ("çel) — Bunlar, zalim, zalim...
NECM" HO$ VER (Bolu) — Ne anlarsınız siz bu i"lerden...
AHMET SAYIN (Burdur) — Sizi de gördük, bo" konu"mayın.
BA$KAN — De%erli arkada"lar, lütfen.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, burada açıklı%a ka-

vu"turmam gereken bir ba"ka konu var; özel radyo ve televizyonlar konusu. Bu ko-
nuda, biraz önce burada konu"an Sayın !ktidar Grubu sözcüsü tarafından, ondan 
önce Sayın Ba"bakan tarafından ve kamuoyunda çe"itli organlar tarafından çok 
haksız ele"tirilere muhatap olduk.

Meselenin aslı "udur: Birinci Koalisyon Hükümeti, 500’üncü günün dolmasına 
onbe" gün kala, özel radyoların çalı"masını, Ula"tırma Bakanlı%ının bir genelgesiyle 
durdurmu"tur. Yani, 500 günden beri göz yumdu%u özel radyoların, o tarihten iti-
baren faaliyetini menetmi"tir.

HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Sizin tarihinizden kalan müsaadeden do-
layı...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Özel radyoları yasaklarken, özel televiz-
yonlara da gözda%ı vermi"tir. O zamanki Sayın Ba"bakan çıkıp, açıkça, “gerekirse 
özel televizyonları da kapatırız” demi"tir.

HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Do%ru söylemi"...
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bununla aslında yapılmak istenen, 
500’üncü gün hesapla"masında, yani, vaatlerin yerine getirilmedi%i, taahhütlerin 
tutulamadı%ı 500’üncü gün hesapla"masında özel radyolar ve özel televizyonları, 
bir nevi sansüre tabi tutmaktır. Ama, toplumdan gelen büyük tepki kar"ısında, bu 
konuda bir Anayasa de%i"ikli%i yapılması gündeme gelmi"tir; esasen bir yıldan beri 
Meclisin gündeminde olan; ama komisyonlarda oradan buraya itilip kakılan, hiçbir 
neticeye varılamayan bir Anayasa de%i"ikli%i söz konusu olmu"tur.

$imdi, sayın milletvekilleri, bu konuda, yani, özel radyo ve televizyonlar konu-
sunda bir Anayasa de%i"ikli%inin di%er Anayasa de%i"ikliklerinden ayrılarak, müsta-
kil olarak ele alınması amacıyla, bir liderler toplantısı yapılmasını ilk öneren benim. 
Sayın Meclis Ba"kanımızın Ba"kanlı%ında yapılan üç liderler toplantısında da hep 
aynı görü"ü dile getirdim. Anayasamızın 133’üncü maddesinin de%i"ikli%inin, di%er 
Anayasa de%i"ikliklerini beklemeye tahammülü olmadı%ını; bu meselenin, toplu-
mumuzu çok yakından ilgilendiren, toplumumuzun 24 saatini ilgilendiren, toplum 
ahlakımızı ilgilendiren, aile hayatımızı, demokrasimizi ilgilendiren çok yönlü, çok 
önemli bir mesele oldu%unu; bu yasal bo"lu%un en kısa sürede giderilebilmesi için, 
Mecliste, partilerarası bir mutabakatla bu meselenin çözümlenmesi gerekti%ini her 
üç toplantıda da savunan benim; "ahidim Sayın Meclis Ba"kanıdır.

$imdi, bu amaçla, gene Sayın Meclis Ba"kanımızın gözetiminde olu"turulan bir 
uzla"ma komisyonunda, en büyük katkıyı sa%layan parti biziz, Anavatan Partisidir. 
Bu konudaki kanun önerisini yapan, bir uzla"ma sa%lanması için en fazla çaba har-
cayan parti biziz.

Bu konu buraya dört defa geldi, dört defa oylandı; tümü kabul edildi. O dört 
oylamada da Sayın Tansu Çiller Genel Kurulda bulunmadı. (ANAP sıralarından 
“Meclise kaç defa geldi?” sesleri alkı!lar)

Burada defalarca ça%rıda bulunduk. Siz, kongre tela"ından Genel Kurula i"tirak 
edemediniz; haftalarca o Anayasa de%i"ikli%i Genel Kurula inemedi; ama Ba"bakan 
olarak atandıktan sonra, Genel Ba"kan seçildikten sonra, Sayın Tansu Çiller, siyasi 
nezaketle hiç ba%da"mayan, siyasi nezakete uymayan, i"in mantı%ıyla da ba%da"-
mayan bir açıklamada bulundu.

Bu meselenin öncülü%ünü biz yaptı%ımız halde, bu Anayasa de%i"ikli%inin ön-
celikle çıkmasını biz istedi%imiz halde ve Anayasa de%i"ikli%i için bizim oyumuz 
"art oldu%u halde, kendisi bize, kendisine hiç yakı"mayan bir üslupla, “hodri mey-
dan” çektiler ve bu meselenin üç gün içerisinde Genel Kurula gelmesini istediler.

Yurt içi gezimi kestim, geldim. Parti grubunda arkada"larım, kendisinin Mec-
lise kar"ı gerekli saygıyı ihtiva etmeyen bu tutumuna kar"ı tepki gösterdiler, bu 
durumda oylamaya katılmayacaklarını söylediler, katılırlarsa ret oyu vereceklerini 
söylediler. Arkada"larımdan rica ettim, “Bu mesele, hissi davranabilece%imiz bir 
mesele de%ildir, bu mesele, toplumumuz için önemli bir meseledir; bütün arkada"-
larımın oylamaya katılmalarını ve kabul oyu kullanmalarını istiyorum” dedim. Oy-
lamaya 73 arkada"ım i"tirak etti. Burada gizli yapılan bir oylamada kimin nereye 
oy kullandı%ını, Sayın Ba"bakanın da, Sayın Ba"bakan Yardımcısının da, nasıl ve 
nereden bildiklerini bilemiyorum... (DYP sıralarından “baktık, baktık” sesleri)
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"SMA"L KARAKUYU (Kütahya) — Baktık, baktık...

BA$KAN — Siz devam edin efendim.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, korkarım ki, o oyla-
mada çıkan ret oyları, i"te bu Hükümet Programına verilen ret oylarından çıkmı"-
tır. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

YUSUF NAMO%LU ("stanbul) — O ret oyları, Cevheri’ye ve Erez’e verilen 
ret oylarıdır.

BA$KAN — De%erli arkada"larım, lütfen dinleyelim. Devam ediniz efendim,

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — $imdi, sanıyorum, Hükümet için yapılacak 
olan güvenoylaması sırasında, bu Anayasa de%i"ikli%i önerisi Genel Kurulumuza 
tekrar gelecektir; burada oylanacaktır. !ki üç gün sonra, sanıyorum haftaya per"em-
be günü tekrar oylanacaktır. !"te burada, kamuoyunun huzurunda ifade ediyorum; 
Anavatan Partisi Grubu...

"SMA"L KARUKUYU (Kütahya) — Sözünüzden dönmeyeceksiniz...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — E%er, !çtüzü%e aykırı de%ilse, açık oy kulla-
nacaktır. Ama, Sayın Ba"bakandan da rica ediyorum; bir daha Meclisi rencide ede-
cek bu tür beyanlarda bulunmasınlar, Milletvekillerini tahrik etmesinler ve ken-
disine oy vermeyen kendi milletvekillerine de sahip çıksınlar. (ANAP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar)

M"KA"L AYDEM"R (A#rı) — (ANAP sıralarına hitaben) E%er siz o oylamada 
oy verdiyseniz, ben istifa ederim.

BA$KAN — Mikail Bey, lütfen yerinize oturalım. De%erli arkada"larım, lütfen 
sakin olunuz. Devam ediniz Sayın Yılmaz.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, "imdi, bu Hüküme-
tin Ba"kam bir akademisyendir, bu Hükümetin Ba"bakan Yardımcısı da bir aka-
demisyendir; ama, bu Hükümet Programının e%itime ayırdı%ı yer, e%itime verdi%i 
önem ve nihayet, devamı oldu%u Birinci Koalisyon Hükümetinin e%itim konusunda 
ortaya koydu%u performans, hakikaten acıklı bir performanstır. Yani, akademisyen 
bir Hükümete yakı"mayan bir performanstır.

Evvela, zorunlu temel e%itimden bahsedilmektedir. $unu hatırlatmak istiyo-
rum ki, “temel e%itim” kavramı, Türk milli e%itim sisteminin hukukundan ve uy-
gulamasından, bundan tam on yıl önce kaldırılmı"tır; 12.10.1983 tarihinde, 2917 
sayılı Kanunla, “temel e%itim” yerine, “ilkö%retim” kavramı getirilmi"tir; ama bu 
Hükümet Programı onun farkında de%ildir.

Ülkemizde ilk defa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bir özel ara"tırma ko-
misyonu kurulmu"tur. O özel ara"tırma komisyonu, ö%retmenlerin toplumda layık 
oldukları statüye kavu"turulmaları amacıyla bir rapor hazırlayıp sunmu" oldu%u 
halde, bu Hükümet Programında, e%itim ordusunun bu vefakâr mensuplarının so-
runlarına hiç yer ayrılmamı" olması da, bu Hükümetin bir ba"ka ayıbı ve gafletidir.
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$imdi, bakın, aslında Birinci Koalisyon Hükümeti, e%itim konusunda ne de-
mi"se, tam tersini yapmı"tır. YÖK’ü kaldırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisine 
tasan göndermi"tir; ama YÖK’ün kaldırılmaması için kanun çıkarmı"tır.

“Parasız e%itim esastır” demi"tir, paralı yüksekö%retim kanununu çıkarmı"tır.
Rektörleri toplamı", “ne isterseniz verece%iz” demi"lerdir; bizim hazırlıklarım 

yaptı%ımız, esaslarını koydu%umuz yeni üniversiteleri geli"i güzel açmı"lar; ama 
yeni üniversiteleri, ne yapacaklarını bilmez halde, kendi sorunlarıyla ba" ba"a bı-
rakmı"lardır.

Biz, yeni üniversiteler açılması konusunda burada Hükümete destek olduk; an-
cak, o zaman da ifade ettik, “e%er yüksekö%retim fonunu kurmazsanız veya ba"ka 
yollardan özel bir finansman sa%lamazsanız, bu yeni üniversiteler yürümez, peri-
"an olur, açılı"ları kâ%ıt üzerinde kalır” dedik; ama, maalesef, bu uyarılarımızın hiç-
birine itibar edilmedi.

Bu üniversitelerin rektörleri, aslında iki yıllı%ına, kuruculuk için seçilmi"lerdir; 
ama, maalesef, bu zamanın önemli bir bölümü bo"a geçmi"; vaatlerin hiçbirinin ye-
rine getirilememesinden dolayı, bu üniversitelerimiz, ö%retim elemanlarımız, yö-
neticilerimiz, ö%rencilerimiz büyük ve ciddi sıkıntılarla ve sorunlarla kar"ı kar"ıya 
kalmı"lardır.

Yeni bir üniversiteye, de%il 500 ki"i kapasiteli bir mesleki teknik e%itim kuru-
munun maliyeti, bir lisenin maliyeti kadar bile ödenek vermezseniz, bir yüksekö%-
retim reformundan bahsetmeniz havada kalır. Yani, lafla, "ovla reform hükümeti 
olmak mümkün de%ildir.

Gene bu Programda dikkatimi çeken bir ba"ka "ey var: “Hükümetin kültür 
politikası, demokratikle"meyi gerçekle"tirmek ve insanı özgür kılmak, bu amaçla, 
kendisini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bir toplum olu"turmaktır” diye 
bir ibare var. Bu amaç, demokrasi kültürün yerle"mesi ve tüm kültürel etkinliklerin 
ço%ulcu, demokratik bir yakla"ım içinde geli"tirilmesi anlayı"ıyla gerçekle"ecekmi"!

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlı%ının Birinci Koalisyon Hükümeti zama-
nındaki icraatını bildi%imiz için bu ifadeleri yadırgamıyoruz.

Ço%ulculu%a kar"ı de%iliz. Evrensel de%erleri, ça%da"la"mayı bizim kadar savu-
nan ve o de%erlerle bizden daha fazla ba%da"an bir parti de yoktur; ama, Türkiye’de 
kültür politikasının kendi içerisinde bir dengeye, bir senteze sahip olması gerekti-
%ini dü"ünüyoruz. Türk kültürünün içinde, bizim dilimiz vardır; Türk kültürünün 
içinde, bizim dinimiz vardır, bizim milli de%erlerimiz vardır. Bu de%erlerin hiçbirini, 
burada savunulan universal de%erler için feda edemeyiz. (ANAP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar)

Yani, !kinci Koalisyon Hükümeti, kültür konusunda evvela "u hususta bir kara-
ra varmak zorundadır: Kültür Bakanlı%ı, Türkiye Cumhuriyetinin, Türk Milletinin 
Kültür Bakanlı%ı mı olacaktır; Yum, milli bir Kültür Bakanlı%ı mı olacaktır; yoksa, 
UNESCO’nun Türkiye "ubesi mi olacaktır? (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!-
lar) (Bakanlar Kurulu sıralarından, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri’nin anla!ılmayan 
müdahalesi)
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Bir "ey mi dedin Sayın Bakan? 
BA$KAN — Sayın Yılmaz, devam edin lütfen.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Ba"kan, Sayın Bakan bana devamlı 

hakaret ediyor.
BA$KAN — Esta%furullah...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çok a%ır cevap verece%im.
BA$KAN — Sayın Yılmaz, Sayın Bakanı mazur görünüz; devam ediniz. (ANAP 

sıralarından gürültüler)

$ADAN TUZCU ("stanbul) — Sayın Ba"kan, Sayın Bakan mazur görülmeye 
muhtaç mı? 

BA$KAN — Devam edin Sayın Yılmaz.
$ADAN TUZCU ("stanbul) — Sayın Ba"kan, Sayın Bakanın mazur görülmeye 

ihtiyacı mı yar?
BA$KAN — Devam ediniz; 5 dakikanız kalmı"tır, toparlayınız Sayın Yılmaz. 

(ANAP sıralarından gürültüler)

YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — Bakan laf atar mı? Terbiyesiz bakan!
BA$KAN — Arkada"lar, yerinize oturunuz.
YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — Bakan laf atamaz oradan. Terbiyesiz adam...
BA$KAN — Sayın Seçkiner, yerinize oturunuz; ben takip ediyorum. 
YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — Bakan laf atmaz.
BA$KAN — Oturunuz yerinize; tamam efendim...
YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — Bakan olarak laf atamaz oradan. Terbiyesiz 

adam...
BA$KAN — Sayın Yılmaz, devam edin ve lütfen sözlerinizi 5 dakika içinde 

ba%layınız.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Do%ru Yol Partisi-

SHP Koalisyon Hükümeti, ilk Koalisyon Protokolünde demokratikle"me paketini 
ayrıca tanzim etmi", Hükümet Programı ve takdimlerde demokratikle"meyi abar-
tarak anlatmı"; ülkeyi, o zamanki durumuyla, âdeta, hukuk dı"ı, demokrasi dı"ı 
ilan etmi"; keza, demokratikle"meyle paralel ele aldı%ı güneydo%u meselesinde de, 
âdeta, ülke dı"ındaki merkezlere, Türkiye aleyhine kaynak temin etmi"tir.

Birinci Koalisyon Hükümetinin, daha güvenoyu almadan yaptı%ı ilk icraatının 
Eski"ehir Cezaevini kapatmak oldu%unu herhalde unutmadınız...

AYDIN GÜVEN GÜRKAN ("çel) — O suçsa siz de teröristlere af çıkarmadınız 
mı? 

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Siz de o teröristleri kaçırmadınız mı?
BA$KAN — Sayın Gürkan, lütfen...
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Sayın Yılmaz, bu muhaverelere fırsat vermeden konu"manızı tamamlayınız. 
Buyurun.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Biz o zaman, bunların hepsini dile getir-
dik; yapılan bu i"lerin hatalı oldu%unu, “demokratikle"me” diye ileri sürülen husus-
larda çok daha fazlasını, kat be kat fazlasını Anavatan !ktidarlarının yapmı" oldu-
%unu söyledik.

$imdi, yirmi ay zarfında “demokratikle"me adına yaptık” diye gösterebilece-
%iniz tek hadise ise, me"hur CMUK Yasasıdır. Yeni !çi"leri Bakanınız da, o yasanın 
Türkiye’ye fazla oldu%unu savunuyor! (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

$imdi ise, yine, demokratikle"me, güneydo%u, inanç hürriyeti, laiklik, birbiriy-
le iç içe halde takdim edilmekte ve aralarında hiçbir netlik görülmemektedir.

Aslında, Hükümet Programında, bu konularda bir kararlılıktan da söz etmek 
mümkün de%ildir; aksine, her haliyle bir kararsızlık söz konusudur.

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Ba"kan, süre doldu.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hükümetin yirmi aylık icraatında oldu%u 

gibi, bugün de güneydo%u meselesine nasıl baktı%ını bilmiyoruz.
Koruculu%un kaldırılmasından bahsediliyor; ama, koruculuk yirmi aydan beri 

kaldırılamıyor. Herhalde bir faydası olmu" ki, kaldırılamıyor. “Yarın kaldırılacaktır” 
deniyor. Kaldırılacaksa, bu faydanın yerine neyin konaca%ı söylenmiyor.

Ola%anüstü halin kaldırılaca%ından bahsediliyor. Yirmi aydır niye kaldırılama-
dı%ı izah edilemiyor ve Hükümet güvenoyu almadan, apar topar, ola%anüstü hal 
yeniden dört aya uzatılıyor.

Yeni bir anayasa yapmaktan söz ediliyor; öbür yanda, anayasa de%i"iklikleri 
dile getiriliyor.  “Adliyede idari özerklik” deniyor, yargıyı siyasi iktidarın etkilerin-
den korumaktan, yargı ba%ımsızlı%ından bahsediliyor.

By-pass adıyla anılan ve Anayasa Mahkemesinden dönen kanun ve buna daya-
lı icraatı ortada olan bir Hükümetin bunlardan hâlâ bahsedebilme%ini anlamakta 
mü"külat çekiyoruz.

Bazı tasarı, taslak isimleri veriliyor; bunların hazır oldu%u söyleniyor. Aslında 
bunların büyük kısmı, Anavatan !ktidarı zamanında hazırlanmı", Meclise gönderil-
mi" tasarılardır; bizden daha önce gelenler bile vardır.

Bir vergi reformundan bahsediliyor. Yirmi vergi kanununda de%i"iklik yapan 
bir tasarı - zannediyorum, Meclis tarihinde emsaline rastlanmamı" bir tasarıdır - 
altı aydan beri komisyonda duruyor, daha komisyonda görü"meye bile geçilmemi" 
ve bunun adına “Vergi reformu” deniyor. Yeni Hükümet, vergi konusundaki umu-
dunu, altı yedi aydan beri komisyonda bekleyen ve aslında bir reform falan de%il, 
bir hilkat garibesi olan bu vergi reformu tasarısına ba%lıyor.

Sayın milletvekilleri, aslında Hükümet Programının içerisinde yer alan bütün 
hususları burada bütün detaylarıyla tartı"abilmemiz mümkün de%il. Ba"ta söyledi-
%im gibi, Türkiye’nin bugün içinde bulundu%u durum da buna imkân verebilecek 
bir durum de%il.
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Bu Hükümet e%er bir ümit olamıyorsa, ülkenin artan ve giderek a%ırla"an so-
runlarını do%ru tahlil edip bu sorunlara geçerli çözümler getiremiyorsa, Türkiye 
çaresiz kalacak de%ildir. Çare, bu Meclisten çıkacaktır. E%er bu Meclisten çıkmazsa, 
milletten çıkacaktır.

$imdi, sözlerimin sonunda, yeni Ba"bakana, ülkenin bugün içinde bulundu%u 
"artların dikte etti%i bir ça%rımız var: Hemen güvenoyunun ertesinde, Meclisteki 
bütün parti ba"kanlarını davet etsinler. Konu"mamda da söyledim; "u Hükümet 
Programının gündemiyle, "u Hükümet Programının içeri%iyle bugünkü Türkiye’nin 
gündemi birbirinden farklıdır; aralarındaki irtibat dahi tartı"ılabilir. Bu Hükümet 
Programıyla, Türkiye’nin bugün kar"ı kar"ıya oldu%u ve artık partilerüstü bir mahi-
yet ta"ıyan sorunların üstesinden gelebilmek mümkün de%ildir; bu Hükümetle, bu 
sorunların üstesinden gelebilmek mümkün de%ildir. $imdi, partilerüstü problem-
lerin üstesinden gelebilmek için, partilerüstü bir anlayı"la, ama Meclisteki bütün 
partilerin katılaca%ı bir uzla"maya ihtiyaç var. Sadece o sorunlara yönelik, o sorun-
lara çözüm bulmaya yönelik bir uzla"ıya ihtiyaç var. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Ben, huzurunuzda açıkça ifade ediyorum: Anavatan Partisi olarak, bugüne ka-
dar savundu%umuz görü"lerin kesinkes esiri olmadan, icap ederse, ikna edilirsek, 
yanıldı%ımız noktalarda yanıldı%ımızı da kabul ederek, yani kendi kendimizi a"a-
rak, hiçbir menfaat dü"ünmeden, parti menfaatini, ki"isel menfaatimizi, her türlü 
menfaat duygumuzu bir yana bırakarak, böyle bir uzla"ı içerisinde her türlü katkıda 
bulunmaya hazırız. (ANAP, DYP ve SHP sıralarından alkı!lar) Hiçbir önyargısız ha-
zırız.

Biraz önce burada konu"an, en son konu"an !ktidar Grubu sözcüsü, bizim en 
önemli eksikliklerimizden birisinin, ho"görü eksikli%i, sevgi eksikli%i oldu%unu 
söyledi.

Sayın milletvekilleri, biz sizi seviyoruz. Siz, bizi, yalancılıkla itham ettiniz; siz 
bizi, ülkeye hizmet etmemekle itham ettiniz; siz, bize iftira ettiniz; siz, yaptıkları-
mızı inkâr ettiniz; siz, bizi, haksız yere yolsuzlukla suçladınız.

BESTAM" TEKE (Hatay) — Do%ru de%il mi?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, Türkiye için, biz, sizi bile sevmeye 

hazırız. Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından ayakta alkı!lar)
BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Yılmaz.
De%erli arkada"lar, "imdi, "ahısları adına söz isteyen de%erli milletvekillerine 

söz verece%im. !lk söz, "ahsı adına, Sayın Kadir Ramazan Co"kun’da. Buyurun Sa-
yın Co"kun. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Sayın Co"kun, biliyorsunuz, süreniz 10 dakikadır.
KAD"R RAMAZAN CO$KUN ("stanbul) — Sayın Ba"kan, saygıde%er mil-

letvekilleri, televizyonları ba"ında bizleri izleyen, vekâletini "erefle ta"ıdı%ım yüce 
milletimin bütün fertleri; hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum.

Sivas !limizde meydana gelen olaylardan çok üzgün oldu%umu bildiriyorum. 
“Türk Milleti aptaldır, korkaktır” diyen, Allah’ı inkâr eden, Kur-an’a ve Peygamber’e 
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hakaret eden Yazar Aziz Nesin’in, halkın dini inanç ve duygularını hedef alan ko-
nu"masının olaylara sebep oldu%u söyleniyor. Olayların çıkmasına sebep olan, milli 
kültürden yoksun bu "ahsın, milli kültürümüzün bir parçası olan Pir Sultan Abdal 
Kültür ve Sanat Etkinliklerinde, kimin tarafından, nasıl konu"turuldu%u merak 
konusudur. Kültür müdürü tarafından konu"masının sa%landı%ını zannetti%im ve 
valinin de müsaade etti%i bu "ahsın konu"masından sonra meydana gelen, bu olay-
lardan dolayı, bu iki görevli memur suçludur zannediyorum. Bunların derhal görev-
den alınması ve tahkikat açılmasını burada Hükümetten diliyorum.

ÜRAL KÖKLÜ (U!ak) — 40 ki"iyi kim öldürdü?
"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul)— Hiç utanma yok!
BA$KAN — Sakin olun arkada"lar, sakin olun... $ahsı adına konu"uyor arka-

da"ımız. Sayın Köklü, sakin olun.
KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — De%erli arkada"larım, bu üzücü 

olayları, Sivas’ın mozai%i kavgasına çekmek isteyenler olacaktır. Ne Aziz Nesin’in 
ne de bu olayları meydana getirenlerin, bu mozaikle ili"kisi yoktur ve onlar o moza-
i%i temsil edemezler. Milletimizin birli%ini bozmaya kimsenin hakkı yoktur, mille-
timiz de buna müsaade etmeyecektir. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Sayın milletvekilleri, 30 Haziran Çar"amba günü saat 17.26’da, Hükümet 
Programının 114’üncü sayfası okunurken, Meclisteki Koalisyon ortaklarının du-
rumu "öyleydi: DYP Grubunda 62 ki"i, 1 bakan; SHP Grubunda 9 ki"i, milletvekili 
olmayan 1 bakan ve Bakanlar Kurulu sıralarında da 15 bakan vardı. Bir gün önceki 
Grup toplantılarında ise, DYP’deki kavgalar, hakaretler, söz atmalar bizi ilgilendir-
mez ama 67 ret oyuna kar"ılık 91 kabul oyuyla bu Hükümet Programı kabul edildi.

NAZM" Ç"LO%LU (Bolu) — O sizi ilgilendirmez.
KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — SHP’nin, Grup toplantısı iki defa 

yapıldı; birisinde yan yarıya girilmedi, ikinci olarak yapılan ola%anüstü toplantı ise 
31 milletvekilinin katılımıyla sa%landı ye bu Hükümet Programına olumlu oy veril-
mesi kararla"tırıldı.

NECM" HO$VER (Bolu) — Sen bize oy verdin mi, onu söyle.
BA$KAN — Arkada"ımızı dinleyelim lütfen.
KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — Bu tablolardan anla"ılaca%ı üze-

re, Hükümet Programı, halihazırda Koalisyon Hükümetini olu"turan parti grup-
larında bile kabul görmemi" durumdadır. Bu Hükümet Programına, toplantılara 
gelmeyerek muhalefet gösteren sayın milletvekillerinin "ayet verirlerse, hangi dü-
"ünceyle kabul oyu vereceklerini merak ediyorum.

Sayın milletvekilleri, bir önceki DYP-SHP Koalisyon Hükümeti döneminde, 
anayasal de%i"iklikler yapılamadı; vergi reformları yapılamadı; i"çiye, memura, es-
nafa, köylüye, dul ve yetime, emekliye bir "ey verilmedi; ola%anüstü hal kaldırıla-
madı; Çekiç Güç hâlâ Türkiye’de; terör büyüyerek devam ediyor; devlet yatırımları 
azaldı; dı" ve iç borç yükseldi; bütçe açı%ı büyüyor; enflasyon önlenemedi, pahalılık 
aldı ba"ını gidiyor; Bosna-Hersek ve Azerbaycan kanıyor; Kıbrıs meselesi çıkmaza 
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sokuldu; kısacası, Hakkın rahmetine kavu"an Cumhurba"kanımız merhum Turgut 
Özal’la u%ra"maktan ba"ka hiçbir i" yapılamadı.

Sayın milletvekilleri, ba"arısız bir iktidar döneminden sonra, Turgut Özal’ın 
rahmetli olmasını müteakip, Sayın Demirel, 864 rakımlı tepedeki Cumhurba"kan-
lı%ı makamına âdeta ko"arak gitti ve oranın sakini oldu. Ortak Sayın !nönü de, eylül 
ayında Genel Ba"kanlık görevini bırakaca%ını açıkladı.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; Sayın Çiller diyor ki, “yeni Hükümeti kur-
makla görevlendirildim; yirmi aya yakın bir süredir ba"arıyla Hükümeti devam et-
tiren DYP ve SHP Partileri bir koalisyon Protokolü imzalayarak yeni bir Hükümet 
kurmaya karar vermi"lerdir.” Hayırlı olsun; yirmi aydır yaptıklarınız, yapacakları-
nızın teminatıdır...

Sayın milletvekilleri, Sayın Çiller yirmi ayın devamı olan DYP-SHP yeni Koalis-
yon Hükümetini kurarken “temiz bir sayfa açtı%ından” bahsederek, Hükümeti kur-
du. Soruyorum: Kendisinin de içinde bulundu%u DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin 
sayfaları temiz de%il midir? SHP’li bakanlar kabinede aynen muhafaza edildi%ine 
göre, SHP’li milletvekillerinden bakanlık yapacak ba"ka kimse mi yoktur? Yoksa, 
sadece DYP’li bakanların sayfaları mı temiz de%ildir? (DYP sıralarından gürültüler)

Hükümetin Sayın Ba"kam iktidara gelirken ne diyordu: Tansu Hanım, ekono-
mik paketin yorgunlu%unu, Bo%aziçi’ndeki yalısında dinlenerek atmaya çalı"ıyor. 
Çiller, ekonomik pakete yapılan ele"tiriler için, “zamanla bizi anlayacaklar, herke-
sin bir yıl sabretmesini istiyorum” diyordu. Sayın milletvekilleri, o OD!DEM pa-
keti vardı Tansu Hanımın, bir paketten bahsediyordu; o nerede? !ki anahtardan 
bahsediyordunuz, iki anahtar verecektiniz; nerede iki anahtar? Vatanda" elindeki 
anahtarı saklıyor.

"LHAN KAYA ("zmir) — Cevap verecek "imdi!

KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — Zannediyorum, o anahtarları, 
Ankara’ya gelirken Bo%az Köprüsünden dü"ürdü Sayın Tansu Çiller! (ANAP sırala-
rından alkı!lar)

De%erli milletvekilleri, Bo%az Köprüsü deyince, bir vaadiniz daha vardı; Bo%az 
Köprüsünün, otoyolların geçi" ücretlerini yüzde 50 indirecektiniz; gazetelere çar"af 
çar"af ilan verdiniz...

NECM" HO$VER (Bolu) — Onlar, eski haberler.

KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — Ne oldu; "u anda durum nedir? 
Ben buradan !stanbullu hem"erilerime soruyorum; o köprüden, otoyollardan geçen 
vatanda"lara soruyorum: Köprü geçi" ücretleri yüzde 100 indi mi, yüzde 100 arttı 
mı? Otoyol ücretleri yüzde 200, yüzde 300 arttı mı, artmadı mı?

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller, dobra dobra, “enflasyonu 
500 günde yüzde 2’lere çekece%iz” dedi; yüzde 10 da de%il! Çektiniz mi efendim? 
Bakın, 500 günün hatırası, görüyor musunuz elimdeki "u 500 bin lirayı; 500 günde 
çıktı! (ANAP ve RP sıralarından alkı!lar)
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Profesör Tansu Çiller söz verdi “mutfa%ın filesi sekiz ayda rahatlayacak.” Siz 
yirmi aydır mutfa%ın filesini hiç doldurdunuz mu? Ekmek kaç lira? Hükümete gel-
di%inizde ekmek kaç liraydı, "imdi kaç lira? Tuz, "eker, ya%, peynir, zeytin kaç liray-
dı, kaç lira oldu? Tüpgaz kaç lira? Biliyor musunuz Sayın Ba"bakan?

SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) — Ekmek kaç lira? Sen söyle bakayım.
KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — 2 bin lira efendim. 500 liradan 2 

bin liraya çıktı. (DYP sıralarından gürültüler)
BA$KAN — Sayın Co"kun, siz devam ediniz.
KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — Mazotun fiyatını da Sayın Genel 

Ba"kanım söyledi; gerisini de Sayın Ba"bakan söylerse memnun oluruz; biliyorsa!
BA$KAN — Muhavere yapmayın.
KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — “!nsanlar bir daha hayat pahalı-

lı%ı görmeyecek.” El insaf! Her "ey ucuzladı! Her "ey ucuzladı!
Tansu Çiller, “DYP !ktidarında, pe"in vergi kaldırılacak; K!T’ler özelle"tirile-

cek, asgari ücret vergi dı"ı bırakılacak; vergi kaça%ı mutlaka önlenecek” diyor.
Sayın milletvekilleri, biz vergi kaça%ından vazgeçtik; "u yüzsüzler vardı vergi 

kaçıranlar vardı; bu vergi kaçıranları burada niçin açıklamıyorsunuz, niye açıklaya-
madınız? DYP sözcüsü, “i" kesimi vergi vermiyor” deyince alkı"lıyordunuz burada; 
öyle de%il mi efendim, alkı"lamadınız mı? Bu i" çevreleri, Genel Ba"kanınızı seçtir-
mek için u%ra"madılar mı? Odalar Birli%inin ba"ındaki zat u%ra"madı mı bu i"le?

"SMA"L KARAKUYU (Kütahya) — Sen de böyle yaparsan! Konu"maları se-
viyeli yapalım lütfen.

KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ben, Sayın 
Çiller’in hangi sözünün do%ru çıkaca%ım hep merak ediyorum; "a"ırdım!

Öyle bir duruma geldik ki, Sayın Çiller’in do%um tarihi de karı"tı; kütükte ba"-
ka, mahkemede ba"ka, kendi deyimiyle ba"ka; yani, hepsi birbirine karı"tı!

Amerikan vatanda"ı oldu%u iddia ediliyor; tarih ve sayı veriliyor; Sayın Çiller 
cevap veriyor: “Ben, ABD vatanda"ı de%ilim. Yalnız, çifte vatanda"lı%ın vatan hain-
li%i gibi gösterilmesi ve öyle sunulması yanlı" olur.” Bu cevaptan, sizin çifte vatan-
da" oldu%unuzu anlıyorum, ben "ahsen öyle anlıyorum.

R"FAT YÜZBA$IO%LU (Ni#de) — Sayın Co"kun, bunlar i"porta bilgileri!
KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — Ben öyle anlıyorum efendim. 

E%er böyle de%ilse, net konu"sun; e%er böyle ise söyleyin, kurtulun.
BA$KAN — Sayın Co"kun, Meclise hitap edin.
KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — Biliyorsunuz, daha önce, 

Yunanistan’da da, bir ABD vatanda"ı olan Papandreou Ba"bakanlık yaptı!
R"FAT YÜZBA$IO%LU (Ni#de) — Ne ilgisi var?
KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — Ama, bakın, enteresan; Sayın 

Çiller, zamanında, “biz !ktidara gelirken mal beyanında bulunaca%ız; iktidardan 
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ayrılırken de mal beyanında bulunaca%ız; mal beyanı böyle altı ay kala verilmez” 
diyor; kendi sözü...

$imdi, mal beyanı veriyor; Tansu Çiller, seçim öncesi, Sabah Gazetesi ba"yazarı 
Güngör Mengi’ye açıkladı%ı mal beyanında anlatıyor: “Halen, 1 yalı, 3 ev, 1 tekne, 
280 dönüm arsa ve 1 otomobile sahibim” diyor. (DYP sıralarından “Yanlı! o bilgiler” 
sesleri) Efendim, yanlı" da olabilir, do%ru da olabilir.

Sayın Çiller Bakanlıktan istifa ediyor, Genel Ba"kanlı%a aday oluyor ve gazete-
de yine bir haber çıkıyor: “Ye"ilköy’de müstakil ev, Kilyos’ta 30 villa, Kilyos’ta 16 
daireli apart otel, Amerika’da 1 ev ve 1 daire, Bilkent’te dubleks daire, Bodrum’da 
Bizim Vadi Milletvekili Kooperatifinde hisse - bunlar do%al, olabilir - i"te, arsa ve 4 
"irkette "u kadar liralık hisse Sarıyer’de de toplam 197 dönümlük 3 arsa.”

NAB" POYRAZ (Ordu) — Hediyedir o, hediye!
KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — Birinin beyan tarihi 28.11.1991, 

di%erinin 9 Haziran 1993; onaltı onyedi ayda böyle oluyor; nasıl oluyorsa, bilmiyo-
rum!

Sarıyer’deki arsa deyince, bakın, bir "ey daha var... (DYP sıralarından “Ne ilgisi 
var bunların?” sesleri) Efendim, rahatsız olmayın; yanlı" varsa, bunlar açıklansın, 
temizlensin; beyaz bir sayfa açılacak, temizlensin bu i"ler,

Kilyos sahilinde, parsel numarası 309 olan 29 dönümlük bir arazi var. 1986 yı-
lında Tansu ve Özer Çiller, 309 numaralı parseli satın almak istediklerini bildirerek 
imar durumunu soruyorlar. Araziye yüzde 5 oranında in"aat yapılabilece%i bildiri-
liyor. Bay ve Bayan Çiller, araziyi almaktan vazgeçiyorlar; aradan altı yıl geçiyor ve 
Tansu Hanım Bakan olduktan altı ay sonra, 3 Mart 1992 tarihinde, araziyi, Özer ve 
Tansu Çiller, 1 milyar 118 milyon lira bedelle satın alıyorlar.

NAB" POYRAZ (Ordu) — Hediye arsa.
BA$KAN — 5 dakikanız var Sayın Co"kun.
KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — Sarıyer Belediyesi !mar Komis-

yonu toplanarak, Çiller’in arazisine imar ıslah planı uygulamasını kabul ediyor. 
Araziye yapılacak villalar için yüzde 25, turistik tesisler için yüzde 35 gibi hayli ge-
ni" bir in"aat izni veriyor.

“Yapılan i" yasaya aykırıdır. Zira, imar ıslah planı, sadece 1985 yılından önce 
gecekondula"mı" alanlara uygulanmaktadır. 309 sayılı parsel üzerinde ise tek bir 
gecekondu yoktur.” Böyle bir görü" de var; özet olarak söyledim.

Bunun üzerine, Nurettin Sözen "öyle bir açıklama yapıyor: “Özer ve Tansu 
Çiller’e ait araziye, kanunlara aykırı biçimde imar izni verildi%ini müfetti"ler tespit 
ettiler.” Aynı gün, Sayın Tansu Çiller de, “Nurettin Sözen’den memnun de%ilim” 
diye beyanat veriyor.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; Bosna-Hersek’te 200 bine yakın insan 
katledilirken, yüzbinlerce Müslüman yurtlarından edilirken, Azerbaycan’da Er-
meni zulmü bütün "iddetiyle sürerken, Ermeniler Türk yurdu Karaba%’ı yutarken, 
Ermenistan’a bu%day verenler, elektrik vermek için anla"ma yapanlar; Rusya’nın 
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eski adamları Azerbaycan’da isyan ba"latmı"ken dün Elçibey’le beraber miting ya-
panlar, bugün “Azerbaycan’ın iç meselesidir” deyip seyredenler; kan ve can pahası-
na alınan Kıbrıs’ta “ver, kurtul” politikası uygulayanlar; Türkiye’de bölücülü%e kar"ı 
birlik siyaseti olu"turamayanlar; milli e%itimde din derslerinin mecburi e%itimden 
çıkartılması tartı"ılırken, Kur’an kurslarının sekiz yıllık e%itimin dı"ında kalması 
yetkili a%ızlarca açıklanırken, kültürümüz, adalet sistemimiz, aile yapımız tahrip 
edilirken, kongre salonlarında “milliyetçiyim, Müslümanlı%ımdan gurur duyuyo-
rum” demekle, ezandan, bayraktan bahsetmekle netice elde edilmez, sadece delege-
nin oyu alınır. Bunları dille söylemek yetmez; bunlar, yürek i"i, gönül i"idir. (ANAP 
ve RP sıralarından alkı!lar)

Aileyle ilgili bir konuda, bir "ey söyleyip sözlerimi tamamlıyorum. 1994 yılı, 
Aile Yılı. Bir sözcünüz özürlülerden ve aileden de biraz bahsetti%i için "unları ilave 
etmek istiyorum. Aile bakanlı%ı kurulmasıyla ilgili teklifi, birinci imza sahibi de bu 
karde"imiz olmak üzere, birbuçuk yıl önce Anavatan Partisi olarak verdik; bu tekli-
fimiz hâlâ görü"ülmedi. $imdiki Hükümet Programında aileyle ilgili bazı "eyler de 
var. Biz, Aile E%itimi Genel Müdürlü%ü kurulmasını, Kadının Statüsü ve Sorunları 
Genel Müdürlü%ünün bu bakanlık altında toplanmasını sa%layan ve Çocuk Esirge-
me Kurumu Genel Müdürlü%ü, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlü%ü, Ya"lılar Genel 
Müdürlü%ü ve Engelliler Genel Müdürlü%ü olmak üzere, genel müdürlükleri de ana 
hatlarıyla kapsayan bir teklif verdik. Hükümet Programında aileyle ilgili güzel bir 
iki söz var; in"allah bunlar ele alınır.

BA$KAN — Sayın Co"kun, yava" yava" toparlayın.

KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Ba"kanım.

Efendim, ben Sayın Ba"bakanımıza bir "ey sormak istiyorum; bilgisi var mı, 
yok mu, onu da bilmiyorum: Selimpa"a’da - kendi seçim bölgeleri - bir devlet hasta-
nesi var; bunun temeli iki yıl önce atıldı; yirmi aydır bir çivi çakılmadı bu hastaneye; 
bundan haberleri var mı, yok mu bilemiyorum.

Bakanlı%ı döneminde Anadolu’da 10 tane vilayet gezdi mi? Bunu merak ediyo-
rum.

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Kahve muhabbeti bunlar Ramazan 
Bey; hiç yakı"mıyor!

KAD"R RAMAZAN CO$KUN (Devamla) — Sözlerimi "öyle bitiriyorum: 
Program acele olarak mı yapıldı, onu da takdirlerinize arz eder; Bo%azdaki villanız-
dan denizi seyrederken, Anadolu Kava%ı ile Anadolu’yu karı"tırmamanızı temenni 
eder; Cenabı Allah’tan, yüce milletimize yardımcı olmasını dilerim. (ANAP ve RP 
sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Co"kun. Söz sırası, Sayın Azimet 
Köylüo%lu’nda. Buyurun efendim. Süreniz 15 dakikadır.

AZ"MET KÖYLÜO%LU (Sivas) — Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Sayın 
Profesör Doktor Tansu Çiller ba"kanlı%ında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
metinin Programı üzerinde ki"isel görü"lerimi Yüce Heyetinize arz etmeden önce, 
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Yüce Meclisin Sayın Ba"kanını, de%erli milletvekillerini saygıyla ve sevgiyle selam-
lıyorum.

$u anda televizyonlarının ba"ında bizi dinleyen, güzel ülkemin güzel insanla-
rının hepsini, yüce ulusumun bu kürsüsünden selamlamaktan da onur duydu%umu 
belirtmek istiyorum.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; dün Sivas’ta devam etmekte olan Pir Sul-
tan Abdal kültür etkinliklerine yazar Aziz Nesin’in katılmasını bahane eden 500-
600 ki"ilik bir grup "eriatçı militanın çıkardı%ı olaylar sonunda ya"amlarını yitiren 
35 insanımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı 60 yurtta"ımıza da acil "ifalar di-
liyorum.

Ayrıca, dün gece Dargeçit’te 16 erimizin teröristlerce "ehit edilmesine üzül-
dü%ümü belirtmek istiyorum; kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine ba"sa%lı%ı 
diliyorum.

Bu acı olaylar nedeniyle Sivaslı hem"erilerime ve yüce ulusumuza geçmi" olsun 
diyor, acılarını yürekten payla"ıyorum.

Türkiye’ye, "eriata dayalı bir düzeni getirmek istediklerini sloganlarıyla hay-
kıran militanların, Sivas’ta yaptıkları "iddet olaylarını tasvip etmemiz mümkün 
de%ildir. Fikirlere ancak fikirle cevap verilmesi gerekti%ine, "iddete ba"vurmanın 
ça%dı"ı oldu%una inanıyoruz. Sivas’ta cereyan eden olayların bir Alevi-Sünni çatı"-
masına dönü"memesini ve halkımın olaylara katılmamasını, insanlarımızın engin 
sa%duyusuna ba%lıyorum. De%erli hem"erilerimizi sükûnete davet ediyor, tahrik-
lere kapılmamalarını rica ediyorum. Hem"erilerimizin Sivas’a ve Sivaslıya yakı"an 
bir olgunluk ve sorumluluk bilinci içinde hareket edeceklerine, ulusal çıkarlarımızı 
gözeteceklerine ve var olan karde"lik ve hem"erilik duygularını yükselteceklerine 
inanıyorum.

Bugün, kavga günü de%ildir; gün, karde"lik günüdür; gün, dostluk günüdür; 
gün, sevgi günüdür. !nanıyorum ve biliyorum ki, Sivas’ın ve Türkiye’nin alternati-
fi yoktur. Sivas bizimdir, Türkiye bizimdir, hepimizindir. (DYP ve SHP sıralarından 
alkı!lar)

$u anda Sivas’ta sükûnet devam etmektedir. Acil önlemler alınmasını ve suç-
luların en kısa zamanda Türk adaletine teslim edilmesini Hükümetimizden bekli-
yoruz.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Türkiye’nin ülkemin bugün en büyük so-
runu, en önemli sorunu, güneydo%u ve terör sorunudur. Türkiye’nin da%larında, 
ovalarında, kentlerinde oluk oluk kan akıyor. Türkiye bir kan gölü haline gelmi"-
tir. Türkiye’nin do%usu, güneydo%usu kanamaktadır. Türkiye’nin güneydo%usu, 
oksijensizlikten ya"anamayacak bir hale gelmi"tir. Akan kanlar durdurulmalıdır. 
Konu"an silahlar susturulmalıdır. Anaların, gelinlerin, yavukluların gözya"ları din-
melidir.

Bin yıldır beraber ya"amı", tarih yapmı", tarih ya"amı"; Yemen’de, Çanakkale’de, 
Dumlupınar’da beraber omuz omuza sava"mı"; Türkiye Cumhuriyeti Devletini be-
raber kurmu"; kaderde, kıvançta, tasada ortak olmu"; beraber gülmü", beraber a%-
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lamı", birbirinden kız almı", kız vermi" insanların torunlarıyız. Bu nedenlerle, bin 
yıllık tarihsel karde"li%imizi kimse bozamaz. Bu nedenlerle, artık acı, ıstırap, kan ve 
gözya"ı istemiyoruz; yetim çocuklar, dul kadınlar istemiyoruz; ülkemin da%larında, 
kentlerinde, yollarında ceset istemiyoruz; can ve mal güvenli%i, ya"am hakkı isti-
yoruz. Elbette, bu karanlık günler bitecektir. Gece ne kadar karanlık olursa olsun, 
arkasından "afak sökecektir. Türkiye, daha mutlu günler görecektir. Türkiye halkı, 
daha iyi "eylere layıktır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; do%u, güneydo%u ve terör sorunu; ar-
tık güneydo%u sorunu olmaktan çıkıp, bir Türkiye sorunu haline gelmi"tir. Kürt 
sorunu, yalnız Hükümetin ve devletin sorunu de%ildir; Türkiye Cumhuriyetinde 
ya"ayan herkesin sorunu haline gelmi"tir. Kürt sorunu, Kuzey Irak’ta do%an ikti-
dar bo"lu%undan beslenen bir sorundur ve yalnız Türklerle veya yalnız Kürtlerle 
ilgili bir sorun de%ildir. Batılı ulusların kendi çıkartan açısından yönlendirilmeye 
çalı"ılan çokuluslu desteklerle evrensel boyutlara ula"mı", emperyalist siyasetlerle 
yönlendirilen çok yönlü ve çok boyutlu bir sorundur. Bu nedenle, do%u, güneydo-
%u ve terör sorununun çözümü, Diyarbakır’da $ırnak’ta, Mardin’de de%ildir. Do%u 
ve güneydo%u sorununun uzantıları, Washington’da, Paris’te, Londra’da, Berlin’de, 
$am’da ve Ba%dat’tadır.

Do%u ve güneydo%u sorununun çözümünde ilk adım, emperyalist ülkelerin ve 
kom"u ülkelerin ellerini çekmeleri için gerekli politikalar üretilmesi ve ya"ama ge-
çirilmesidir.

Do%u ve güneydo%udaki sorun, yoksulluk, topraksızlık, i"sizlik, ihmal ve umut-
suzluktan kaynaklanan bir yabancıla"madır. Çözümü, adil bir payla"maya dayalı, 
demokratik, ço%ulcu bir toplumsal yapı ve yönetim anlayı"ının içinde aranmalıdır.

Bugün do%u sorunu, “vur-kurtul” ile; do%u ve güneydo%u sorunu, “ver-kurtul” 
ile çözümlenemez. Türkiye’nin misakı milli hudutlan küçültülemez. (SHP, DYP ve 
ANAP sıralarından alkı!lar)

Kürt sorununun çözümü, PKK, do%u, güneydo%u ve terör sorununun çözümü-
nü de beraberinde getirecektir. Do%u, güneydo%u ve terör sorununun çözümü, de-
mokraside, insan haklarında, kalkınmada ve sevgide aranmalıdır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Türkiye’de terör, enflasyon ve ya"am pa-
halılı%ından sonra en önemli sorun i"sizliktir. !"sizlik, hem dünyada hem de ül-
kemizde büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Bugün sadece OECD ülkelerinde 
34 milyon i"siz bulunmaktadır. Ülkemizde i"siz insan sayısı 5 milyon civarındadır. 
Gizli i"sizlerle birlikte i"siz sayımız 9 milyona çıkmaktadır. Bugün Türkiye’de her 
evde en az bir genç kız veya olan çocu%u i"siz bulunmaktadır. Aileler ve genç insan-
lar, i"sizlik nedeniyle bunalım içinde ya"amalarını sürdürmektedirler. Bu, bir i"ken-
cedir. Bu, en büyük bir haksızlıktır. Cebinde harçlı%ı olmayan, i"i olmadı%ı için yuva 
kuramayan, toplum içine çıkamayan genç insanlar, bizim insanlarımızdır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri, i"sizlerin baskısı altındadır. Son bir yılda 
i" için Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen i"siz insan sayısının 1 milyon 100 bin 
civarında oldu%u ifade edilmektedir. Sadece bana, bu dönemde, yirmi ay içerisinde 
i" istemek için gelen insan sayısı 37 bin ki"idir. !"sizlik, dünya ve Türkiye’nin üze-
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rinde bir kara bulut gibi dola"maktadır. !"sizlik dipsiz bir kara kuyu gibi insanları 
içine çekmekte, dünyadaki hükümetler ise çözümde zorlanmaktadır. Bizler ne ya-
pıp yapıp Türkiye’deki i"sizler ordusuna i" vermek ve ekmek vermek zorundayız.

MUKADDER BA$E%MEZ ("stanbul) — Hükümetin aleyhinde konu"ma Azi-
met, ayıp oluyor!

AZ"MET KÖYLÜO%LU (Devamla) — Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; 
maa"larıyla on gün geçinemeyen memur; Ba%-Kur ve i"çi emeklileri; grevli, toplu-
sözle"meli sendikal haklar için Anadolu’nun dört bir yanında yollara dü"mü" olan 
memurlar; yol, su, sa%lık evi, otomatik telefon santralı isteyen köylüler; çocuklarına 
daha iyi bir e%itim, hastalarının bakılması için daha iyi bir sa%lık hizmeti bekleyen 
insanlarımız; üniversiteye giremeyen yüzbinlerce genç insanımız; umutla, gözlerini 
bu Meclise ve bu Hükümete çevirmi"lerdir. Ya"am sıkıntısı içinde olan memurlar, 
emekliler, dul ve yetimler ilan edece%iniz katsayı artı"ım dört gözle bekliyorlar. Sa-
yın Ba"bakanım, beklentileri, en azından yüzde 35 mertebesinde maa" artı"ıdır.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; ırkçı saldırılar, nedeniyle can ve mal gü-
venli%i olmayan Almanya’daki yurtta"larımızın, Bosna-Hersek’te soykırımına u%ra-
yan milyonlarca Müslüman karde"lerimizin, Karaba%’daki Ermeni vah"etinin altın-
da ezilen Azeriler, Yüce Meclisin ve Hükümetimizin kararlarını umutla bekliyorlar. 
Bu insanların umutlarının canlı tutulaca%ına, bu sorunların çözülmesi için Hükü-
metimizin gereken katkıyı yapaca%ına inanıyorum.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Kıbrıs konusunda, Birle"mi" Milletler 
Genci Sekreteri yanlı davranıyor. Kıbrıs, Türkiye’nin ön bahçesidir. $ehit kanıyla 
alınmı" Mara"’ı kimseye veremeyiz. Kimin malını kime veriyoruz? (“Bravo” sesleri, 
alkı!lar)

Kuzey Kıbrıs halkıyla Türkiye halkının onaylamadı%ı bir çözümü kimse bize 
dayatamaz. Kimin malını Ruma veriyoruz? Ne yaparlar bize ve Kıbrıs’a? Harp mi 
açarlar bunlar? Buraları i"gal mi edecekler? Yeni bir Körfez bunalımı mı yaratacak-
lar? Bu mümkün de%ildir. Burası ne Irak’tır ne de Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Cum-
huriyetinin ba"ında birer Saddam vardır.

Bugün dünyada federasyonlar yürümüyor; Yugoslavya’da yürümedi, Rusya’da 
yürümedi, Kıbrıs’ta da yürümez. Kimseden çekinmeden, açıkça söylüyoruz: Artık, 
Türkiye Cumhuriyetinin Kıbrıs politikasında temel bir de%i"iklik yapma zamanının 
geldi%ini ve geçmekte oldu%unu söylemek istiyorum.

BA$KAN — Sayın Köylüo%lu, 5 dakikanız kalmı"tır.
AZ"MET KÖYLÜO%LU (Devamla) — Kıbrıs’ta federasyondan vaz geçilme-

lidir. (Alkı!lar) 
M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — !nönü’ye söyle!
AZ"MET KÖYLÜO%LU (Devamla) — Kıbrıs’ta bugünkü iki devletin mev-

cudiyetini kabul etmekten ba"ka çözüm yoktur. Bu çözümü dünyaya ilan etmede 
ve savunmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetiyle Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini tarihi göreve davet ediyorum.
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Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Hükümet Protokolünün ekinde, yatırım-
ların hızlandırılaca%ı, yeni il ve ilçelerin kurulmasına hız verilece%i belirtilmektedir.

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) — Yeni iller yok...

AZ"MET KÖYLÜO%LU (Devamla) — Ben, Hükümetimizin bu çalı"maları 
esnasında, Sivas’ın Divri%i ve Su"ehri !lçelerinin il yapılmasını; Kangal’ın Çetinkaya 
ve Alacahan, $arkı"la’nın Deliilyas ve Gemerek’in Sızır Beldesinin ilçe yapılmasını; 
Gürün, Kangal ve Zara sanayi sitelerinin ve Sivas Organize Sanayi bölgesinin yapıl-
masını; Gemerek Barajının, Ula"-Karacalar sulamasının, Kangal-Eymir göletinin, 
Hafik, Özen ve Pusat Barajlarının yapılmasını; Yıldızeli, $arkı"la, Divri%i devlet 
hastanelerinin hizmete açılmasını; yeni ilçe olan Do%an"ar, Ula", Gölova, Akıncı-
lar ve Altınyayla’da devlet örgütlenmesinin tamamlanmasını; Sivas’ın kal kanmada 
öncelikli iller arasına alınmasını; Koyulhisar !lçemizde bir orman ürünleri sanayi 
fabrikasının yapılmasını; Cumhuriyet Üniversitemizde bir konservatuar bölümüy-
le mimarlık, di"çilik ve veteriner fakültelerinin açılmasını Sivaslı hem"erilerim adı-
na Hükümetimizden talep ediyorum.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; insano%lunun dünyada altı milyar yıl sü-
ren ya"am süreci iki önemli a"amadan geçti. $imdi ise insanlık, üçüncü a"amanın 
ba"langıcını olu"turan tarihsel bir dönüm noktasında bulunuyor. !nsanlı%ı göçebe-
likten kurtaran, insanlı%ın yerle"ik bir ya"am sürmesi için topra%a tohumu ilk atan 
insan, dünyanın en ilerici, en devrimci insanı idi.

On bin yıl süren birinci devrimden veya Amerikalı yazar Alvin Toffler’in deyi-
miyle birinci dalgada, birinci "okta yani, tarım toplumunda en önemli de%er top-
raktı. Buhar makinesinin ke"fiyle ba"layan ve ikiyüzelli yıl süren ikinci devrimden, 
ikinci dalgadan sonra veya sanayi devrimi diye adlandırdı%ımız sanayi toplumun-
da topra%ın yerini fabrikalar aldı; sanayi devriminde en büyük de%er fabrikalardı. 
1950’lerde ba"layan, halen içinde ya"adı%ımız dönemi de içeren dönemde üçüncü 
devrim, Alvin Toffler’in deyimiyle üçüncü dalga veya uzay ça%ı, medya ça%ı, elekt-
ronik ça% diye adlandırdı%ımız sanayi ötesi devrimde, en büyük de%er bilgidir. 
Dünyadaki son bilimsel geli"meler, bilgisayar teknolojisi ve gen mühendisli%indeki 
geli"meler sonunda dünyada bir altüst olu" ya"anıyor. Bu hızlı evrensel kabuk de-
%i"imi sonunda, Rusya’da komünizm, Amerika’da kapitalizm çöktü, yeni siyasal ve 
kültürel co%rafyalar ortaya çıktı; komünizm eskidi, kapitalizm eskidi. Adam Smith 
eskidi, Amerika eskidi, Rusya eskidi, dünya eskidi; toprak eskidi, fabrikalar eskidi, 
teknolojiler eskidi.

BA$KAN — Sayın Köylüo%lu, zamanınız doldu; toparlamanızı rica ediyorum.

AZ"MET KÖYLÜO%LU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Ba"kanım.

Bugün topraktan da, fabrikalardan da daha de%erli olan bilgi ve yüksek tekno-
lojiyi eline geçiren ülkeler, ça%ın efendileri olacaklardır. Türkiye’ye de yakı"an, ça%ın 
efendili%idir. Biz, Hükümetimizden, e%itim sistemimizde köklü de%i"iklikler yapa-
rak Türkiye’yi bilgi ça%ına hazırlamasını bekliyoruz. Gelin, hep birlikte Türkiye’yi 
ça%ın efendisi yapalım.
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Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; biliyor ve inanıyoruz ki, Türkiye, açık bir 
tarih müzesi ve bir uygarlık be"i%idir. Havva Ana bu be"ikte sallandı. Havva Ana’dan 
daha ya"lı olan Anadolu’da Yunus Emre’nin sevecenli%i ve ho"görüsü hâkim olacak-
tır. Anadolu’ya yakı"an da budur. Bu sevgi ve ho"görü ortamını kimseye bozdur-
mayaca%ız. Çünkü, yediveren gül Anadolu’da, Türkiye’de ya"ayan tüm insanlar dev-
letin tekli%iyle ülkenin bütünlü%üyle, ulusun birli%iyle, halkın karde"li%iyle onur 
duyuyorlar. Çünkü, Büyük Atatürk ve !smet !nönü’lerin kurdu%u, Akdenizde bir 
kısrak ba"ı gibi uzanan Anadolu dik dörtgeninde, Türkiye’de, onurla do%ulur, onur-
la ya"anılır, onurla ölünür.

Bu duygularla, Yüce Meclisin Sayın Ba"kanına, çok de%erli milletvekillerine ve 
televizyonlarının ba"ında bizi izleyen tüm insanlarımıza saygılar sunuyorum.

Hükümet Programının, yüce ulusumuza hayırlı ve u%urlu olmasını diliyor; beni 
dinledi%iniz için hepinize te"ekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP, DYP ve ANAP 
sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Köylüo%lu, sa% olun. Sayın Ba"bakan söz 
istemi"tir.

Buyurunuz Sayın Ba"bakan. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar; 
SHP sıralarından alkı!lar)

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER ("stanbul) — Sayın Ba"kan, Yüce Meclisimizin 
çok de%erli üyelerini ve saatlerdir, bizi sevdikleri için, bize umutlarım ba%ladıkları 
için ve Meclise saygı ve güven duydukları için bizi dinleyen aziz vatanda"larımızı 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkı!lar)

Demokrasiyi demokrasi yapan, hiç ku"kusuz iktidarın kendisi de%ildir. !ktidar, 
a"iretlerde bile vardır. Demokrasiyi demokrasi yapan, muhalefetin ta kendisidir ve 
çokseslili%idir. 

M. VEHB" D"NÇERLER (Ankara) — Ho"nutsunuz yani bizden!

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Dolayısıyla, bugün Mecliste ko-
nu"mu" olan bütün parti liderlerimize ve grup sözcülerimize te"ekkür ederek ba"-
lamak istiyorum.

Hepsinin görü"lerinden faydalanaca%ımızı ve ilginin ötesinde, bilgilerinden 
faydalanmak için dinledi%imizi ayrıca ifade etmek isterim. (ANAP, RP ve CHP sırala-
rından “Nerede dinledin? Sabah burada yoktun” sesleri gürültüler)

BA$KAN — Arkada"lar, dinleyelim Sayın Ba"bakanı.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — De%erli milletvekilleri, dün ak-
"am, hepimizin içini yaralayan çok üzücü olaylara Sivas’ta tanık olduk.

Bu olayların hemen ardından !çi"leri Bakanımız buraya gitmi"ler, bütün gü-
venlik güçlerimiz orada yerini almı"lar, saat 24.00’te Bakanlar Kurulumuz iki saat 
süren bir toplantı yapmı" ve ertesi sabah erkenden, Genel Kurmay Ba"kanımız ve 
onunla birlikte Sayın Ba"bakan Yardımcımız, Sa%lık Bakanımız ye Savunma Baka-
nımız buraya gitmi"lerdir.



6882 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

Bunlardan aldı%ımız bilgiler, bugün itibariyle, 35 çok de%erli vatanda"ımızın 
burada hayatlarını kaybettiklerini göstermektedir.

Bu, içimizde bir acıdır. Sadece onlara Allah’tan rahmet dilemiyorum, sadece 
ailelerine ba" sa%lı%ı dilemiyorum ve sadece Sivaslılara de%il, bütün milletimize, 
“ba"ınız sa%olsun” diyorum.

Bu çerçevede "unu da ifade etmek istiyorum: Bunun üzerine, ara"tırmasıyla ve 
devlet gücüyle, Türkiye’mizin neresinde olursa olsun, her zaman büyük bir kararlı-
lıkla gidilecektir.

Bugün aldı%ımız bilgilerden, bu otelin yanmasında ve bu çok de%erli vatanda"-
larımızın hayatlarını kaybetmesinde, yakalanan bir sanık vardır. Bu, otelin sahiple-
rinden ve ortaklarından bir tanesidir. Bu göstergeler, bu orta%ın kendisinin otelini 
ba"ka nedenlerden yakmak iste%i içinde oldu%unu göstermektedir.

Elbette, bu, burada kesilmi" bir olay olmayacaktır; bunun üstüne ve bu bilgile-
rin üzerine ve bu incelemelerin üzerine gidilecektir. (ANAP sıralarından gürültüler)

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Hadise açıklı%a kavu"madan böyle laf 
söylenmez!

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bugün orada bir müfetti"ler he-
yeti vardır. Bugün orada, valimizin yanında, yine valimize yardımcı olacak... (ANAP 
sıralarından gürültüler)

RÜ$TÜ KÂZ"M YÜCELEN ("çel) — Hangi vali?
BA$KAN — De%erli arkada"lar, Sayın Ba"bakan devlet adına bilgi veriyor; din-

leyiniz, Di%er taraf sizi dinledi. Lütfen... 
Devam edin Sayın Ba"bakan.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Merkez valilerimiz vardır ve bu-

gün orada sokaklarımızda, daha sevindirici olan, sükûnet vardır.
De%erli Meclisimizin üyeleri, sizlere bununla ilgili çok önemli bazı "eyleri söy-

lemek istiyorum; hepimizin dinlemesinde, hepimizin yeniden de%erlendirmesinde 
çok önemli oldu%unu zannetti%im birtakım geli"meleri sizlerle bir kez daha payla"-
mak istiyorum.

De%erli Meclis üyeleri, bu Meclisin önünde bugün bir tarihi sorumluluk vardır. 
Tarihi ta"ımaya talip olan her Meclisin önündekinden belki daha fazlası, bugün bu 
Meclisin önünde vardır. Bu sorumluluk, bugün Türkiye’mizin artmı" olan sorunla-
rından gelmektedir sadece; bunun da ötesinde, çok önemli, dünyamızın sancılı bir 
co%rafi bölgesinde ya"ayan Türkiye’mizin içinde oldu%u de%i"im ihtiyacına cevap 
verecek toplumun zaman zaman önümüze koydu%u depremlerden ortaya çıkmak-
tadır. Bugün Türkiye’nin önünde çok önemli sorunlar vardır.

Bu sorunların üstesinden gelebilmek için, bu sorumlulu%u idrak edebilmek 
için, bu tarihi sorumlulu%u ve beraberinde onuru ta"ıyabilmek için, yeniden önü-
müze alaca%ımız tek bir "ey vardır; o da "udur; Evet, Türk toplumu bugün yeniden 
bütün de%erlerini ve bütün inançlarını göz önünden geçirmek durumundadır. Çün-
kü, bu çözümler, bizim inançlarımızda vardır.
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Bu çözümler, niçin bizim inançlarımızda vardır? Çünkü biz, insan ya"amını, en 
öncelikli hak olarak benimsemi"izdir. !nsan ya"amının önünde hiçbir hak yoktur.

Yine bunun önünde bir ba"ka olay daha vardır: !nsan ya"amının da önünde, 
hepimiz için kutsal olan bir ba"ka olay, inanç ve fikir özgürlü%üdür. (ANAP Sırala-
rından “Bakanlar dinlemiyor” sesleri)

MUSATFA PARLAK (Rize) — Bakanlar Kuruluna bakın Sayın Ba"kan.

BA$KAN — Sayın bakanlar, lütfen yerinize oturun.

Buyurun Sayın Ba"bakan. (ANAP sıralarından gürültüler)

Arkada"lar, takip ediyorum; merak etmeyin, merak etmeyin...

Sayın Ba"bakan, devam ediniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Ba"bakanı dinleyelim; önemli "eyler söylüyor; dinleyelim lütfen.

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Oteli sahibi mi yaktı acaba?

BA$KAN — Efendim, dinleyelim; ilk bilgileri verdi.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Çok de%erli milletvekilleri, e%er 
dinlerseniz, hepsinin cevabını yava" yava" söyleyebilme imkânını ve sizin de duya-
bilme imkânınız olacaktır; bu demokratik sabrı hepimizin gösterme gere%i vardır.

$u anda çok açıkça ifade ediyorum ki, bu de%erlerimizin içinde, insanın ya"ama 
hakkı, öncelikli bir hakkıdır. Bu hakkın önüne geçebilecek hiçbir inanç ve fikir yok-
tur. !nanç ve fikir özgürlü%ü birbirlerinden de ba%ımsız olarak ele alınamaz. !"te, 
Türkiye’nin geleneklerinde bu inanç özgürlü%ü vardır. Bu inanç özgürlü%üyle fikir 
özgürlü%üne, Türkiye’de hiçbir biçimde helal dü"meyecektir, gölge dü"meyecektir; 
devlet bunun için gerekli her "eyi yapacaktır. (DYP sıralarından alkı!lar)

H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — Helal de%il halel! 

SELÇUK MARUFLU ("stanbul) — Halel...

BA$KAN — Dinleyelim... Arkada"lar, en azından bir dinleyelim; sonra her za-
man bu konuları konu"aca%ız. Sayın Ba"bakan önemli bir "ey açıklıyor.

Sayın Ba"bakan, buyurun devam, edin; devletimizle ilgili bir bilgidir, buyurun.

SELÇUK MARUFLU ("stanbul) — Bakanlar dinlemiyor Ba"bakanı.

BA$KAN — Dinleyin arkada"lar.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Çok de%erli milletvekilleri, bu or-
tamda sizlere "unu da ifade etmek istiyorum: Bu inançlar içinde, Türkiye halkının 
inançları önde gelir; oma, bir ba"ka olay daha vardır; o da, laik Türkiye’nin daima 
savunuculu%unun yapılmasının özünde, devletin, inanç özgürlü%ünden ba%ımsız 
olması konusudur; yani, devlet inanç özgürlü%ünden ba%ımsızdır.

MUZAFFER ARICI (Denizli) — Bakanlar dinlemiyor Ba"bakanı.

BA$KAN — Sayın Tayan, yerinize oturun. Buyurun Sayın Ba"bakan.
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De%erli arkada"lar, Sayın Ba"bakanı dinlemek hepimizin görevidir. Sayın Ba"-
bakan bütün tenkitlere cevap veriyor. (ANAP sıralarından gürültüler) Buyurun, her-
kes yerine otursun.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Neden bu rahatsızlık? Bu rahat-
sızlı%ın bir nedeni olsa gerek! 

BA$KAN — Sayın Çiller, siz devam edin. 

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bu rahatsızlı%ın arkasında, aca-
ba, bugün bu Koalisyon Hükümetinin almı" oldu%u be%eni ve halkın, arkasına al-
mı" oldu%u ümit mi var acaba? (DYP sıralarından alkı!lar) Onun için mi acaba, bir 
türlü konu"turulmak istenmez?

BA$KAN — Hayır, konu"acaksınız Sayın Ba"bakan; bu Meclis sizi dinleyecek-
tir.

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Oteli sahibi mi yaktı; yoksa, ba"ka birisi 
mi yaktı? Onu ö%renmek istiyoruz.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — $unu açıkça ifade ediyoruz ki; 
Türkiye’nin neresinde olursa olsun, ne nedenle, olursa olsun, devlet, hukukuyla ve 
bütün gücüyle daima orada olacaktır. Bu konu, layıkıyla ve etraflıca incelenecek ve 
hukuk devleti içerisinde bir yandan inanç özgürlü%üne saygı görülürken, di%er yan-
dan da inanç özgürlü%ünden ba%ımsızlı%ı ifade eden laik bir Türkiye anlayı"ı, Türk 
kamuoyunun önünde de%il, dünya kamuoyu önünde Türkiye’nin yerini almasında 
önemli bir rol oynayacaktır. (DYP sıralarından alkı!lar)

Ancak, Türkiye’nin bugün bundan çıkardı%ı bir ba"ka sevindirici ders vardır; o 
da "udur: Türkiye’de bu olay hiçbir biçimde sokakları aleve vermemi", bir tarihi ça-
tı"ma kapsamında ele alınmamı" ve hiçbir mezhep kavgası veya inançları farklı olan 
insanların kavgası haline dönmemi"tir. Çünkü, Türk Halkının bilincinde, beraber 
ya"amanın "uuru vardır. Bu "uuru, biz, sadece kendi inançlarımızın kayna%ı olarak 
almıyoruz, aynı zamanda çözümlerimizin kuvveti olarak da alıyoruz. Dolayısıyla, 
bütün bu çözümler, Türk toplumunun kendi de%erlerinde, kendi birli%inde ve ken-
di inanç özgürlü%ünde vardır ve devlet, bunun daima koruyucusu olacaktır. (DYP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Ancak, Türkiye’nin önündeki önemli olay bu de%ildir; Türkiye’nin önemli olayı, 
hiç ku"kusuz, tırmanan terör olayıdır ve güneydo%udaki olaylardır. Burada bir kez 
daha çok açıkça ifade etmek istiyorum: Bin yıllık Türk tarihinde, Türkiye’de ilk defa, 
bir kadın Ba"bakan olmaktadır. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Açıkça ifade ediyorum: Bu terörle olan mücadelede devletin kararlılı%ını ve 
yumru%umuzu her zaman indirece%iz. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Bu-
rada çıkacak ses, devletin önüne hiçbir "eyin geçemeyece%i sesidir, i"te bu, erkeklik 
sesi de%il, ama, cesaret sesidir, inanç sesidir. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!-
lar; ANAP sıralarından gürültüler)

BA$KAN—Dinleyin... Dinleyelim arkada"lar.
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TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Hodri meydan mı demek istiyorsunuz? 
$u otel meselesi aydınlı%a kavu"sun; Van’daki otel mi, Sivas’taki otel mi?

BA$KAN — Efendim, Sayın Ba"bakanın sözünü kesmeyin. Demin Sayın 
Yılmaz’ın konu"masını temin için gayret gösterdik ve muvaffak olduk; bırakın, Sa-
yın Çiller de konu"sun.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Biz hiçbir "eyde yarıdan kaçma-
dık; daha görülmedi böyle bir "ey; biz hiç yarıdan kaçmadık.

SIRRI SAKIK (Mu!) — Burada masaya vurarak meseleler çözülmez.
BA$KAN — De%erli arkada"lar, ceza vermek zorunda kalaca%ım; oturun... On 

saattir, muhalefet, tenkitlerini yaptı... Devam edin Sayın Ba"bakan.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Meclisimizin önünde bir yandan 

terör, di%er yandan toplumumuzun de%i"mesinden do%an, zaman zaman de%i"ik 
yörelerde çıkan depremler varken, Meclisimizden ve özellikle parti liderlerimizden 
gelen birtakım soruları da cevaplandırma durumunda kaldık. Bunun elbette bir 
görevi var; ancak, bu cevapları verirken, bu suallerin, bu önümüzdeki meselelerle 
ne kadar az ba%da"tı%ı ve ne kadar fazla çözüm üretmeden, sadece bir muhalefet 
yapma sevincini ya"adı%ını ifade etmek istiyorum. Biz, bu sevince saygılı biçimde, 
sual ne olursa olsun, cevaplamayı görev biliyoruz. Ancak, cevapların, Türk halkının 
gündeminde olup olmaması suallerle ba%ımlıdır ve bu sualler Meclisimizin günde-
mini e%er halktan koparıyorsa, bunun sorumlusu elbette biz olamayız.

Sayın Hocamız konu"malarına ba"larken buyurdular ki - Sayın Hocamız elbet-
te Erbakan Hocamız - Amerika’nın...

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Siz burada yoktunuz.
BA$KAN — Not almı" olabilir efendim, dinleyin. Hükümet buradaydı, cevap 

verecek, not alınmı"tır.
Buyurun, devam edin efendim.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bu sual soruldu mu efendim? 
". MEL"H GÖKÇEK (Ankara) — “Aldı%ım nota göre” derse olur.
BA$KAN — Siz devam edin Sayın Ba"bakan.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Sayın Hoca buyurdular ki, ben-

deniz bir Amerikan vatanda"ıymı"ım!
O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Öyle demedi.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — ...E%er böyle bir belge varsa - ben 

diyorum ki yok - ve ortaya çıkarmıyorlarsa, bunu söylemeye devam ediyorlarsa, 
Nasrettin Hoca’nın fıkralarından daha komik olur, olay. (DYP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar)

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Aydınlık’ta birtakım "eyler var.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Halk, artık Nasrettin Hoca fıkra-

ları istemiyor. Halk, gerçek hocalar istiyor; o hocalara onun için böyle itibar ediyor.
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Açıkça ifade ediyorum, e%er bir tek ki"i varsa - ki böyle bir "eyi söyleyenin bu 
belgeyi getirme yükümlülü%ü de vardır - e%er öyle bir "eyi gösteremiyorsa, halkın 
önünde do%ru söylemeyen lider konumuna dü"er. (DYP sıralarından “Sahtekâr” ses-
leri, alkı!lar)

AHMET FEYZ" "NCEÖZ (Tokat) — Belgeyi siz sunun.
KEMALETT"N GÖKTA$ (Trabzon) — Siz getirin.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Dı"arıda uzunca süre ya"ayan-

lara böyle haklar verilir. Ancak, tekrar ifade ediyorum, ne benim, ne e"imin hiçbir 
biçimde, hiçbir yerde Amerikan vatanda"lı%ı yoktur. Bunu söylemeye devam eden 
bunu ispat etmekle yükümlüdür ve sadece öyle de de%ildir; bu Meclis abesle i"tigal 
edemez; çünkü, halkın gündeminde çözüm vardır, bunları bir an önce çözme duru-
mu vardır.

AHMET FEYZ" "NCEÖZ (Tokat) — De%il misiniz yani?
KEMALETT"N GÖKTA$ (Trabzon) — Tekzip edin.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Tekrar söylüyorum...
Bir ba"ka yerde deniyor ki, “E%er özelle"tirme olursa, özelle"tirmeden sonra 

birtakım fiyatlar artar; hele hele yap-i"let-devret modeliyle fiyatlar artacaktır.”
Evet, bizim Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa yap-i"let-

devret modelini ba"latan ve bu modeli uygulayan Hükümet olmu"tur. (ANAP sıra-
larından “Ooo..” sesleri, gürültüler)

MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Bırakalım efendim, bırakalım. Kapkaç 
derler bunun adına.

BA$KAN — De%erli arkada"lar, sakin olun...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 

ilk büyük proje, Birecik Barajıdır... (ANAP sıralarından gürültüler)
BA$KAN —- De%erli arkada"larım, dinleyelim.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — ... Do%rusunu söyleyelim. 
M. VEHB" D"NÇERLER (Ankara) — Kahveci’nin kemikleri sızlıyor!
BA$KAN — De%erli arkada"lar, dinleyelim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Dinleyin lütfen...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Yap-i"let-devret modeliyle ya-

pılmı" olan Marmara Ere%lisi Do%algaz Santralının ortalama elektrik satı" fiyatı, 
TEK’in ortalama satı" fiyatına nazaran üçtebir oranında daha ucuzdur. Dolayı-
sıyla, yap-i"let-devret modeli, fiyatları yükseltmez, daha uzun vadeli kayna%ı bu-
lup memleketin hizmetine sunar. Bunu, Sayın Hocamızın bilgilerine sunuyoruz. 
(ANAP sıralarından gürültüler)

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Onu da mı siz yaptınız?
BA$KAN — De%erli arkada"lar, Sayın Ba"bakan çok nazik bir ifadeyle konu-

"uyor; sizlerin de centilmence dinlemenizi istiyorum. Buyurunuz Sayın Ba"bakan.
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TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Ba"bakan o zaman Amerika’daydı. 
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Yap-!"let-Devret Kanununu de-

%i"tirmek bile bize dü"tü. Bütün bunlar, Birecik Barajıyla beraber ilk büyük projedir. 
H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — Öyle bir kanun var mıydı?
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bu yöntemi kullanmaya da de-

vam edece%iz. E%er öyleyse, zaten memnuniyetimiz payla"ılıyor demektir; mesele 
yok.

Bir ba"ka sual var; Sayın Baykal bir sual sormu"lar ve diyorlar ki, “PTT’nin özel-
le"tirilmesi acaba hangi yöntemle olacak ve kimler bundan faydalanacak ve i"çilere 
ne olacak?”

$imdi açıkça ifade ediyorum: Biz, özelle"tirme konusunda daima i"çilerimizin 
yanında olaca%ımızı söyledik ve PTT’nin kaynaklarını, yeni yatırım kaynaklarını 
bulacak olan yine bu formül içinde ortaya çıkaraca%ımız yabancı sermayedir. Aksi 
takdirde, burada çok büyük bir yükümlülü%ün altına gireriz, Türk halkı bunun al-
tından kalkamaz.

"LHAN KAYA ("zmir) — Kime sataca%ınız belli de%il.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Buradaki bütün i"çilerimizin ar-

kasında olaca%ız. Dı"arıdan yeni yatırım kaynaklarını bularak, dı" piyasalarda en-
tegre olarak, oradaki i"çilerin de yararına, Türk halkının da daha ucuz kullanması-
na yönelik; ama hiçbir biçimde orada yönetimi bir yabancı sermayeye bırakmadan, 
yönetimin Türkiye’de ve Türk Milletinde olması kaydıyla yapılacak bir "eydir.

Bütün bunlardan, hiçbir "ey anla"ılmamı" oldu%u açıktır. Biz bunu yaparız, Sa-
yın Baykal da, PTT’nin servislerini daha ucuz olarak kullanırlar.

$EVKET KAZAN (Kocaeli) — Thatcher’in o%luna mı yaptıracaksınız?
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) —Ba%-Kur prim borçları dediler, 

“Maliye Bakanı buna bir baksın” dediler. .
Tabii ki bu, Maliye’nin i"i de%il. Sayın Baykal lider olarak, Hükümetin i"leyi"ini 

daha iyi incelerler diye dü"ünüyorum.
Ba%-Kur prim borçlarına ili"kin yeni bir genelge yayımlanmı"tır. Bu genelgeyle 

ortaya çıkan durum, Ba%-kur prim borçlarının yüzde 3 kesintilerin içerisinde ola-
ca%ı; ancak, e%er borç yoksa, bunun olmayaca%ı "eklindedir. Ayrıca, yeni Hüküme-
timiz bunu ele almı" ve tekrar bu konuya bakmak durumunda olmu"tur; gerekli 
düzeltmeler bundan sonra da devam edecektir. Biz sadece...

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — O, genelge de%il; tebli%.
BA$KAN — Bir dakika efendim...
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Sayın Ba"kan, ifadeler yanlı" kullanılma-

sın; bunlar zabıtlara geçiyor.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Sayın Baykal, hep çok gergin bir 

üslûp içerisinde suallerini sorageldi. Tabii, bizim bu üslûba be%eni göstermemiz 
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mümkün de%il; çünkü, halkın kendisi bu gerginlikten yana de%il, dolayısıyla, Mecli-
sin gerginli%inden yana da olamaz…

“Çekici Güç’ü uzatıyorsunuz; bundan Azerbaycan...” (ANAP ve RP sıralarından 
gülü!meler, alkı!lar)

YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — “Çekici Güç” de%il, “Çekiç Güç”
BA$KAN — Efendim, dinleyiniz, açıklıyor.
Sayın Seçkiner, sizin bir, “ilk” hatıranız var mı? Ba"bakan bir ilk konu"ma yapı-

yor; o “ilk”e saygı duyalım ve dinleyelim.
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Zaten bakanken de fazla konu"mazdı! 

(ANAP sıralarından gürültüler)
BA$KAN — Arkada"lar, dinleyiniz, Sayın Ba"bakan, Ba"bakan olduktan sonra 

ilk defa bir konu"ma yapıyor. Bunu biraz ho"görüyle dinleyelim. Rica ederim... Dü-
zeltilecek bir "ey varsa, düzeltilir.

Buyurunuz Sayın Çiller.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bir ba"ka sual “Çekiç Güç devam 

ediyor, Azerbaycan’da bunun kar"ılı%ında ne alacaksınız?” "eklinde oldu.
Tabii, Çekiç Güç’ün, Azerbaycan’la falan ilgisi yok; Irak’la ilgili olan bir olay. 

(ANAP sıralarından alkı!lar! Gürültüler) Bütün bu çerçeve içerisinde, bu karı"tırma, 
bizim dı" politikamıza mal edilecek bir olay de%ildir.

Bir ba"ka sual, yine benimle ilgili. Bütün bunlara cevap verme gere%ini duyuyo-
rum; çünkü sualler sorulmu"tur. !fade ediyorum, ben politikaya girdi%imden beri, 
hatta ondan be" yıl öncesinden beri hiçbir biçimde, hiçbir arsa almı" de%ilim ve 
tekrar ifade ediyorum...

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — !mar durumu aldın.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Benim imar durumu almı" ol-

mam ve kat kar"ılı%ı vermi" olmam da, yine politikaya girmeden öncedir ve tari-
hiyle noter huzurunda tespit edilmi"tir, bütün ilgili arkada"larımız bunu görebilir-
ler; açıktır. Benim mal beyanım ne ise, eksilmi"tir, ço%almamı"tır ve bütün bunlar 
büyük bir açıklıkla yine kamuoyunun önündedir. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar, 
ANAP, RP ve CHP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — De%erli arkada"larım, müsaade eder misiniz? (ANAP, RP ve CHP 
sıralarından gürültüler) Ba"bakan konu"ma hakkını kullanıyor. Sizin ba"ka hakları-
nız var, denetim haklarınız var; ama "imdi Ba"bakanı dinleyiniz.

Buyurunuz.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bir ba"ka sual, Sayın ANAP Lide-

rinden gelmi"tir. Kendisi demektedirler ki, “biz, bıraktı%ımızdan beri siz dı" politi-
kada neler yapıyorsunuz?”

E%er biz geçmi"ten ba"layacaksak, kendisinin Ba"bakanlı%ı sırasında kapılar 
açılarak Bulgaristan’dan ülkemize girmi" olan 300 bin ki"i... (ANAP sıralarından “O 
zaman Ba!bakan de"ildi” sesleri, gürültüler) Kendisinin Dı"i"leri Bakanlı%ı zamanın-
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da. Bu insanların kaçarak, ama kaçarak ve sanki cehennemden kaçıyormu"çasına 
kaçarak Türkiye’ye geldikleri zaman kendisi Dı"i"leri Bakanı idi. (ANAP sıralarından 
“onlar bayatladı” sesleri, gürültüler)

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Onlar çok ucuz laflar…
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Ve bizim devraldı%ımız politi-

kalar, dı"i"leri politikaları, kendisinden sonra bir büyük çabayla düzeltilme içine 
girmi"tir.

Yine Yunanistan’da, Sayın Özal’ın a%zıyla... (ANAP sıralarından gürültüler)
BA$KAN — Dinleyelim efendim. Rica ediyorum arkada"lar, lütfen... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Bizi güldürüyor, Sayın Ba"kan.
BA$KAN — Efendim, dinleyelim.
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Söyledi%iniz her "ey yanlı".
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Size hep yanlı" not vermi"ler.
BA$KAN — De%erli arkada"lar, müzakereyi böyle sürdürmeniz mümkün de-

%il. Ho"görüyle dinleyelim efendim.
Buyurunuz Sayın Ba"bakan.
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Hep yanlı" söylüyor Sayın Ba"kan.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Peki, bu da mı yanlı"? 280 mil-

letvekiliyle gidip, 90 milletvekiliyle buraya geldiniz; bu da mı yanlı"? (DYP ve SHP 
sıralarından alkı!lar, ANAP Sıralarından gürültüler)

MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Ne ilgisi var bununla?
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — O da yanlı"...
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Siz de gidin, siz de gelin. Gelebilecek mi-

siniz, görelim bakalım?
BA$KAN — Sayın Kalemli...
YÜCEL SEÇK"NER (Ankara) — 90 de%il, 115 Sayın Ba"kan; yanlı" söylüyor.
BA$KAN — De%erli arkada"lar, çok de%erli üyeler, lütfen...
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Sayın Ba"kan, yanlı" söylüyor; 90 de%il, 

115.
BA$KAN — Sayın Kalemli, lütfen...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Teyit edin efendim.
BA$KAN — Efendim, müsaade ediniz, müzakere çı%ırından çıktı. Lütfen yap-

mayınız. Buyurun Sayın Ba"bakan, Meclise hitap ediniz, ki"ilerle konu"mayınız. 
(Gürültüler) Sayın Ba"bakan, buyurun, siz konu"manızı yapın.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Evet de%erli milletvekilleri, bir 
konunun daha çok iyi anla"ılmadı%ını görüyorum. “Bir beyaz sayfa” dedik; bu beyaz 
sayfa, bizim eskiyi reddetmemiz anlamında olamaz. Bizim partimiz, 1946 yılından 
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beri bir büyük mücadele vermi"tir bir demokrasi mücadelesi vermi"tir ve her ta"ın 
altına damgasını koymu" bir partinin gelene%inden geliyoruz. (DYP sıralarından al-
kı!lar, ANAP sıralarından gürültüler)

MUZAFFER ARICI (Denizli) — Sayın Ba"kan, Ba"bakan 1983 seçimlerinde 
ANAP’a oy vermi".

BA$KAN— Efendim, fikrini söylüyor, ifade ediyor, dinleyin efendim. (ANAP 
sıralarından gürültüler)

De%erli arkada"lar, sakin olun. (ANAP sıralarından gürültüler) Efendim, Sayın 
Ba"bakanın konu"masını be%enmiyorsanız oy vermezsiniz. Pazartesi günü oylama 
yapaca%ız; ama sözünü kesme hakkınız yok. (Gürültüler) Sayın Ba"bakan, devam 
ediniz. (Gürültüler)

!ktidar partisi grupları Sayın Yılmaz’ı dinlediler, siz de Do%ru Yol Partisi Genel 
Ba"kanı ve Ba"bakan olarak Sayın Çiller’i dinleyin. Buyurun efendim.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — “Beyaz sayfa”nın anlamı, “Gelin, 
çözümlere hep birlikte yeniden ba"layalım”dır. E%er oradan ba"lamayacaksak, o za-
man üç aylık iktidar döneminizin bu yüzde 20’Ierinden ba"lamamız gerek. !"te, üç 
ayda söz verdi%iniz yüzde 20 burada.

MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Ne o?
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — “Enflasyonu üç ay içerisinde yüz-

de 20’ye indirece%iz” diye verdi%iniz beyanat burada. E%er eskiden ba"layacaksak, 
ta gerilere gitmemiz lazım.

Sayın milletvekilleri, açıkça ifade ediyorum; bizim, artık halk önüne çıkıp, “siz 
"unu yaptınız, biz bunu yaptık” deme zamanımız geçmi"tir. (DYP sıralarından alkı!-
lar) “Beyaz sayfa”nın... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler)

BA$KAN — Arkada"lar, lütfen müdahale etmeyin... Buyurun, siz devam edin 
efendim.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — E%er ona girersek, hiç ku"kusuz, 
yüzde 20-25’lerden alıp da ta yüzde 76’lara kadar çıkardı%ınız enflasyonla, kapattı-
%ınız 4 bin okulla, tırmanan anar"iyle, bütün bu hesaplara yeniden girmek gerekir. 
Bakın, diyoruz ki: Geçmi"i artık bırakın, geçmi"le u%ra"mayı bırakın.

Bütün bu sualleri bu Meclis be%endi mi? Açıkça halkın önünde soruyorum. Bü-
tün bu sualler buradan çıkmı" suallerdi. Bugün Türkiye’nin önünde duran bütün bu 
sorunlar varken ve Türkiye bu noktaya gelmi"ken, buradan çıkan sualler "unlar mı 
olmalıydı?

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Sual de sormayacaksınız Hanımefen-
diye!

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Yoksa, buraya gelip de, bu sual-
lerin yerine, “biz, sizin "u çözümünüze kar"ı bu çözümü üretiyoruz” demeniz mi 
lazımdı?

$EVKET KAZAN (Kocaeli) — Dinleseydiniz çok cevap vardı, çok.
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BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — E%er üretiyordu iseniz, onsekiz, 
ay gibi bir zamanınız vardı. Demezler mi ki, size: “Niçin onları o zaman üretip de 
bu 500 gün siz geçirmediniz?” Demezler mi size? (DYP sıralarından alkı!lar) Kime 
anlatabilirsiniz ki siz bunu!

HASAN D"K"C" (Kahramanmara!) — Sabahleyin neredeydiniz?
O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Siz dinlememi"siniz.
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Herkes anladı.
BA$KAN — Arkada"lar, muhavere yapmayalım. Devam edin Sayın Ba"bakan.
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Sayın Ba"bakanın sorusuna cevap veri-

yoruz.
BA$KAN — Efendim, Sayın Ba"bakan sormuyor. 
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Soruyor, soruyor.
BA$KAN — Üslûbu öyle efendim, üslûbu içinde öyle konu"uyor. 
Devam edin Sayın Ba"bakan.
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Biz de aynı üslûp içinde cevap veriyoruz 

efendim. 
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Milletin hakemli%ine gitmek suç mu?
BA$KAN — Sayın Ba"bakan, oraya bakmadan, Meclise hitap edin lütfen.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bu kaçı"ınızı ve çözümsüzlü%ü-

nüzü, bakın bir kez daha söylüyorum...
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Bu kompleksten kendinizi kurtarın efen-

dim.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bu üç ayda kaçı"ınızı izah etmek 

için, gece yattı%ınız zaman, kendinize ve halka, “bunları demokrasi u%runa yaptık” 
diyebilir misiniz? Kurmaylarınız “derhal seçime gidelim, biz bu yükü kaldıramayız” 
dedi.

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Ba"ka söyleyecek bir "eyiniz yok.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — !"te, o kaldıramadı%ınız yükü bu 

Koalisyon Hükümeti bir 500 günlük icraatla kaldırmak için yola çıktı ve hesabını da 
iyi bir biçimde verdi. (DYP sıralarından alkı!lar)

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Hodri meydan "imdi.
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Sonuç?
BA$KAN — De%erli Kalemli, lütfen, lütfen...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — $imdi bakın, çok de%erli... 
BA$KAN — Sayın Ba"bakan, lütfen Meclise hitap edin, gruplara de%il. Devam 

ediniz.
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Hesabını kime verdiniz Sayın Ba"bakan? 
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TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Sayın Ba"bakan "a"ırdı.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Çok de%erli Meclisimizin çok de-

%erli üyeleri; bunları niçin yaptım? Bu, benim üslûbum de%il...
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Ba"bakan olaylara vakıf de%il.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Çok açıkça ifade ediyorum, bu 

tarz, benim üslûbum de%il...
TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Bizim hiç de%il.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Ama, "urada otururken üzül-

düm; niye üzüldüm? Türkiye’nin önünde, daha dört be" günlük, güvenoyunu alma-
mı" bir Hükümet, bir dizi öneri, çözüm getiriyor...

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Hükümet Programında bir çözüm yok 
ki. Var mı?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Umardım ki, buradan çıkacak 
olan sualler, “bunun çözümü öyle olmaz, ama böyle olur; üzerine böylece gidelim” 
"eklinde olsun ve sadece polemik yapılmasın... (ANAP ve RP sıralarından gürültü-
ler) Bakın, halkın gündeminde artık bundan böyle bir “beyaz sayfa” vardır, halkın 
önünde artık ileriye bakı" vardır...

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Bugüne kadar nereye bakıyordunuz Sa-
yın Ba"bakan?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Halk, bu Meclise güveniyor; 
halk, bu Meclisten çözüm istiyor, devamlı eski "eyleri konu"mak istemiyor. !"te, 
bir “beyaz sayfa”nın anlamı, ileriye bakı"tır; yeniden el ele verip, bir yeni çözümler 
dizisini ortaya koymaktır...    

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Bugüne kadar nereye bakıyordunuz Sa-
yın Ba"bakan?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Benim umudum "udur ki, bun-
dan böyle, artık bu Meclisten "u sualler çıkmayacaktır... (DYP sıralarından alkı!lar)

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Cevheri eksik yazmı". (ANAP ve RP sıra-
larından gürültüler)

BA$KAN — Lütfen arkada"lar… (Gürültüler) Devam buyurun Sayın Ba"bakan.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Çok de%erli arkada"larım, "imdi 

artık biraz daha ciddi biçimde, bu suallerin üstüne çıkarak, Meclisin yüceli%ine uy-
gun bir biçimde gelin, Programın özünü ve felsefesini bir kez daha gözden geçire-
lim. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

Bakın, Türkiye’nin önünde çok önemli sorunlar var. Bizim dört gündür ya"a-
dı%ımız "eyler, bir çizginin devamıdır; bunu hepimiz biliyoruz. Bu çizginin devamı 
içerisinde anar"i vardır ve bunun "akası yoktur, bunun polemikle de ilgisi yoktur. 
Burada e%er yapaca%ımız veya eksik yaptı%ımız bir "ey varsa ve hakikaten mille-
timizi, memleketimizi, ülkemizi seviyorsak bunu beraberce buraya koyabilmeniz 
lâzım.
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BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bakın, biz bir Koordinasyon Ku-
rulunu yeniden kurduk, dört gün içinde çalı"maya ba"lattık.

ADNAN KESK"N (Denizli) — Ne yaptın, ne yaptın?
MUSTAFA KALEML" (Kütahya) — Zaten var...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bütün siyasi gücü ve bütün si-

yasi kararlılı%ı güvenlik güçlerinin arkasına koymak için bir yeni çabaya giri"tik. 
Güvenlik güçlerimize minnettarız. Her gün "ehit veriliyor; her gün polislerimiz 
ölüyor, her gün askerlerimiz ölüyor. Bütün bunun ötesinde, bir büyük kararlılıkla, 
bir büyük bütünlükle, bir büyük sevgiyle ve birbirimize kenetlenerek bu çözümleri 
beraberce üretme günüdür artık. “Beyaz sayfa”nın anlamı budur. “Beyaz sayfa”nın 
anlamı, bugün Mecliste çıkıp, “ben sana gol attım, sen eskiden "unu söylemi"tin, 
"urada "u beyanatın vardı” demek de%il artık; Türkiye halkının buna tahammülü 
yok. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Geldi%iniz gün “hodri meydan”la ba"la-
dınız bu i"e!

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bakın, Türkiye’deki halkın gün-
demini, bu Koalisyon Hükümeti yakaladı%ı için, arkasında umut vardır. Hiç kimse-
nin arkasında yüzde 70-80 gibi bir halk deste%i "u ana kadar olmadı.

NAB" POYRAZ (Ordu) — Nerede?
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Ve ifade ediyorum, bu umut, sa-

dece bu Koalisyona ait de%il, bu Meclise duyulan güvenin de bir sonucu olmalıdır.
O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Sana kimse güvenmiyor.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bize güvenmi" olan halkımızın 

önünde bir kez daha ifade ediyorum: Devlet, kararlılıkla her yerde olacaktır; terör-
le mücadelede yapılacak, her "ey sonuna kadar yapılacaktır ve Allah bize yardımcı 
olsun, bunun üstesinden, beraberce; bu Meclisin bütünlü%üne ihtiyaç duyularak 
gelinecektir. (DYP ve SHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Öbür taraftan, Türkiye, son derece zor bir co%rafi bölgede ve dönemde ya"a-
maktadır; sancıları vardır bu bölgenin. Bu sancılar içerisinde Türkiye’nin yeni rolü 
vardır. Nedir bu yeni rol?

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Amerika’ya tam ba%ımlılık!
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bu yeni rol, “eskiden "unu yaptın 

veya Bulgaristan’dan "u kadar insanı getirdin veya eskiden "u yanlı"ı yaptın” de%il-
dir. Bakın, dünyada neler oluyor: Dünyada olan "ey, bir büyük de%i"imin ya"andı%ı-
dır. Bu de%i"imin nereye kadar gidece%ini hiçbirimiz bilemiyoruz ve en çok de%i"en 
bölgenin ortasında Türkiye var. Türkiye’nin içinde de bir de%i"im var. Bu de%i"imin 
gücünü, dünyanın de%i"imini istikrara götürecek biçimde kullanma gere%i vardır.

Bakın, artık bir NAFTA var; sadece AT de%il, NAFTA var. Bugün, Türkiye, hızla 
AT’nin yanında, NAFTA’da üye olmasa dahi, bir ortak konuma gelebilme konumu-
nu ta"ıyabilmektedir; Amerika, Kanada ve di%er ülkelerle, Meksika ile bütünle"mi", 
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!srail’e elini uzatmı"tır. Bununla bir önemli ortaklık, Türkiye’nin önder konumu 
için gereklidir. !"te, tartı"ılacak önemli bir konu budur,

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Size Amerika güvenir, ba"ka kimse gü-
venmez! 

M. VEHB" D"NÇERLER (Ankara) — Özal da böyle söylüyordu...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Di%er bir konu, Türkiye’nin Ka-

radeniz !"birli%i içerisinde alaca%ı yeni konumun, kendisini, Balkanlar üzerinde ya-
paca%ı ortaklıklarla bütünle"tirmesi meselesidir. Burada, çok büyük bir fırsatı var-
dır Türkiye’nin. Buralara büyük yatırımları Türkiye yapamaz. Bu ortaklıkları hangi 
çerçevede kurabilecek? Bu ortaklıkları NAFTA ile birlikte de kurabilir, Balkanlar-
daki de%i"ik ülkelerle birlikte de kurabilir, AT ülkeleriyle birlikte de kurabilir ve bu, 
dünyanın bütünle"mesinde ve istikrarının yeniden olu"turulmasında çok önemli 
adımlardır. !"te, burada hepimize bir seferberlik dü"üyor; bunu anlatabilmek ve bu-
nun önderli%ini buralarda yapabilmek seferberli%i dü"üyor. Avrupa, bugün bir “Bü-
yük Avrupa” kavramına yakla"maktadır. Nedir bu yeni Avrupa? Bu yeni Avrupa’da, 
artık, Avrupa’nın, Hıristiyan kulübü olmaktan çıkması gere%i vardır. Mitterrand’ın 
söyledi%i "udur: Artık Avrupa, Rusya’yı da içine alacak ve en az Türkiye’nin do%u 
sınırlarıyla bitirecek bir kavrama girecektir.

$EVKET KAZAN (Kocaeli) — O, De Gaulle’ün dü"üncesi...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — !"te, bu yeni Avrupa’nın kurul-

masında, Türkiye, kendi önemli rolünü oynayabilir. !"te, bizim, Türkiye’yi dünyada 
ta"ımak istedi%imiz yerler buralardır, Türkiye’nin dünyada sesini duyurmak istedi-
%imiz konumlar bunlardır. !"te, bütün bunları, beraberlikle ve yeniden ba"layarak 
yapabiliriz; eski hesapla"malarla de%il.

Bu Programın özünde bir ba"ka felsefe vardır. Bunların önceliklerine yeniden 
bakalım, bu öncelikleri tartı"alım. Nedir bu öncelikler? Bu önceliklerin içinde "un-
lar var: Birinci olarak, bir büyümeye kendimizi adamı"lık var. Bakın bu ilk üç ayda 
5,8’lik bir büyüme tekrar çıktı Türkiye’de. Bu, önemli bir olaydır. Bu, niçin önemli? 
3,2 milyon i"sizimiz var Türkiye’de. Her gün evlatlarımız i" bulmak için geliyorlar. 
Bunun üstesinden nasıl gelece%iz? Bugün bütçenize baktı%ınız zaman, yatırım ya-
pamıyorsunuz; kamuda ve özel kesimde yatırım yapma gücü yok.

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Bu faizle yatırım olur mu?
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Büyüme, bu a"amada tıkanır. 

Büyüme tıkanırsa, yenilerine i" bulamazsınız. Bakın, biz diyoruz ki, bu kaynakları 
sa%lam bulmak mecburiyetindeyiz. Nereden bulaca%ız? Birincisi, vergi reformunu 
yeniden gözden geçirece%iz. Haklı oldu%unuz taraflar vardır, eklenecek taraflar da 
vardır; bunu, gelin hep beraber - bugün Meclisin gündemindedir - eksi%i varsa ta-
mamlayarak, ama yeni kayna%ı bularak çıkaralım... (DYP sıralarından alkı!lar) ...Bir 
sosyal adaleti yaratarak çıkaralım.

Bunun içerisinde, verginin ötesinde, bir özelle"tirme vardır, özelle"tirme, i"-
sizlik yaratmak için de%ildir. E%er bunu böyle anlıyorsanız, iki anahtarı anladı%ınız 
gibi anlamı"sınız... (ANAP sıralarından alkı!lar (!)) Yani, nedir o biliyor musunuz? 
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Sanki evlerin önüne sütçülerin bıraktı%ı süt "i"eleri gibi anahtarın bırakılaca%ını 
zannettiniz. Ö de%il olay. Bakın, tekrar ediyorum, hiç o de%il. Soruyorum: E%er biz 
bu i"leri yaratacaksak, nereden bulaca%ız bu kayna%ı? Bir vergiden bulacaksın, bir 
de özelle"tirmeden bulacaksın, özelle"tirme i"sizlik yaratmaz...

$EVKET KAZAN (Kocaeli) — Madenler ne oldu?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Özelle"tirmeden alaca%ın kay-
na%ı i" yaratmak için kullanacaksın. Kimin için kullanacaksın? !lk ba"ta köylü için. 
Köylünün, yeni istihdam olanaklarına ihtiyacı var, hayvancılı%a ihtiyacı var; evet, 
tütünün yanında, ba"ka bir "eye girmeye de ihtiyacı var. O yörenin dar gelirli in-
sanı, kendini sadece tütünün gelece%ine ba%ımlı kılmamalı, onun üstüne çıkmalı; 
daha farklı i" alanları yaratabilmeliyiz. Bütün köylümüze bu i" alanlarını biz yarata-
ca%ız. (DYP sıralarından alkı!lar)

Bu, vergiden ve özelle"tirmeden gelecek kaynak, küçük esnafa gidecek, orta öl-
çekli i"letmelerimize gidecek. Bakın, orada 4,5 milyon insan var. 600 bin i"çimizin 
haklarım K!T’lerde mutlaka koruyaca%ız, onlar için sosyal planlamalar yapaca%ız. 
Gelin, "unu dü"ünelim: Nasıl yapaca%ız biz bu sosyal planlamayı, nasıl yapaca%ız 
da, o yöredeki kamuda çalı"an bütün i"çilerimize, memurlarımıza bir yandan sosyal 
güvence yaratırken, di%er yandan onlara yeni istihdam yaratırken, bu yarattı%ımız 
kaynaklan en iyi biçimde nerelere yönlendirece%iz? Gelin, bunları tartı"alım.

Bakın, bir büyük beraberlikle Meksika bu i"in içinden çıktı. Orada ne yaptılar 
biliyor musunuz? !"te, bütün muhalefet ve iktidar partileri böyle bir seferberli%e 
girdiler; böyle bir çözüm seferberli%ine. Buraya geldi%imiz zaman, tartı"aca%ımız 
"ey, bu sosyal programların içerikleri olmalı. Bunu onlar nasıl yaptı? Biz nasıl kat-
kıda bulunuruz; belediyelerimizi bu sosyal planlamanın içine nasıl sokarız? Bütün 
bunları tartı"malıyız. Türkiye’nin kamuoyunun önünde bu var.

Bakın, “destekleme” deniyor; desteklemede, bugün, Ziraat Bankasına 30 tril-
yonluk... 

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — (Bir gazete sayfasını Genel Kurula göstere-
rek) !ki anahtar, Sayın Ba"bakan! (DYP sıralarından gürültüler)

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bu Meclisin gündeminde çözüm-
ler olmalı de%erli milletvekili; gazetelerden buralara söz atma olmamalı...

HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Sen onu evinin duvarına as... (DYP sırala-
rından “Ayıp ayıp” sesleri ve gürültüler)

BA$KAN — Arkada"lar, onu indiriniz lütfen. Sayın milletvekili, lütfen onu 
kaldırınız. (DYP ve ANAP sıralarından kar!ılıklı gürültüler) De%erli arkada"lar, sırası 
de%il, lütfen... Sayın Temel Gündo%du, o seçim zamanı, lütfen oturun yerinize.

De%erli arkada"lar, seçim malzemelerini tartı"mıyoruz, yerinize oturunuz.

Sayın Ba"bakan, siz devam ediniz.

H. FECR" ALPASLAN (A#rı) — Sayın Ba"kan, buraya çakmak attılar, geri 
gönderelim efendim.
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BA$KAN — Sayın Alpaslan yerinize oturunuz, o kendili%inden gelmi"tir? Bu-
yurun, devam edin Sayın Ba"bakan.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Çok saygıde%er milletvekilleri; 
gelin, halkın gündemini beraberce yakalayalım. Halkın gündeminde bütün bunlar 
var. Belediyelerimizi yeniden idari ve mali özerkliklerine kavu"turarak, bu sosyal 
planlamada; ama ANAP’lısıyla, ama DYP’lisiyle, ama SHP’lisiyle, ama RP’lisiyle 
acaba bu belediyeleri bu sosyal planlama içerisinde nasıl kullanırız; o yörelerdeki 
ki"ilere ve bölgelere yeni istihdam yaratacak programları üretmeleri için nasıl kul-
lanırız; gelin, bütün bunları tartı"alım. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)

HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) — Sayın Genel Ba"kanım, televizyona do%ru 
hitap ediniz, onlara do%ru de%il.

BA$KAN — Efendim, oturunuz yerinize; her "eyi görüyorum, Sayın Genel 
Ba"kanınız konu"uyor, bari siz zorla"tırmayınız. 

Devam ediniz efendim.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Çok de%erli milletvekilleri, ba-
kın, bu Programın özünde "u vardır: bu Programın özünde, yeniden Türkiye’yi ya-
pılandırmak vardır; çünkü, Türkiye bir kısır döngüye girmi"tir. Bu kısır döngünün 
içerisinde, bir yandan anar"i vardır, öbür yandan i"sizlik vardır. Bu i"sizli%e çözüm 
bulmak için kaynakları yaratıp; bu kaynakları, vergiden ye özelle"tirmeden yaratıp, 
i"çi için, memur için, çiftçi için ve küçük esnaf için kullanabilmek vardır, önemli 
olay bu. Bunu, biz yapaca%ız, bunu, 50’inci, Koalisyon Hükümeti yapacaktır. (DYP 
ve SHP sıralarından “bravo” sesleri, alkı!lar)

$imdi, bir yandan üretimden devleti, çıkarırken, di%er yandan, “sosyal devlet 
niteli%ini kazandıraca%ız” diyoruz. Nedir bu sosyal devlet niteli%i? Bu sosyal devlet 
niteli%inin içerisinde, ilk önce, devletin uzla"maya katkıda bulunacak bir ortamı 
yaratması vardır; yani, toplumsal uzla"mayı yarataca%ız. Toplumsal uzla"mada de-
mokrasinin kurumlarım yerle"tirmek vardır. Meclis dı"ında da demokrasinin ku-
rumları vardır. Nedir bu kurumlar? Sendikalar vardır, i"verenler vardır, esnaf der-
nekleri vardır, ziraat odaları vardır; bunların tümüyle birtakım büyük önlemleri, 
birtakım geli"meleri tartı"ıp, kamuoyunun önüne sunup, bir beraberlik içerisinde 
olma imkânı vardır. Sosyal devlet, ilk önce bu toplumsal uzla"manın altyapısını ha-
zırlayacaktır.

Daha sonra, ba"latmı" oldu%umuz bir e%itim seferberli%i vardır. Yani, yapılacak 
"ey, bir yandan devleti özelle"tirmeyle üretimden (pabuç üretmeden ve tekstilden) 
çekerken, di%er taraftan, onu bir ba"ka biçimde içeri sokmak; yani, fırsat e"itli%ini 
bütün evlatlarımıza vererek e%itime aktarmak vardır.

Evet, biz bu konuda iddialıyız. Biz diyoruz ki, dördüncü gücü bilim yapaca%ız. 
Nedir bu? Yargının yanına icranın yanına, yasamanın yanına bir dördüncü gücü 
bilim olarak koyaca%ız. (DYP ve SHP sıralarından “bravo” sesleri, alkı!lar) !"te, akade-
misyen olmak; i"te, bilime olan bu saygı, bu Koalisyon Hükümetinin sadece özünde 
yok, sadece genel ba"kanlarında yok, sadece Programında yok; bizatihi kendisinde 
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var. $öyle ki; bu e%itim programlarının içerisinde, biz bir büyük kaliteyi yükseltme-
ye, ça%ı yakalamaya yönelmek mecburiyetindeyiz. Nedir bu?

Bakın de%erli arkada"larım, yapaca%ımız "eylerden bir tanesi - ki, Koalisyon 
Hükümetimizin ilk uygulamalarından bir tanesi olacaktır - fırsat e"itli%i çerçeve-
sinde Türkiye’yi 2000’li yıllara ta"ıyacak bir büyük burs kampanyası ba"latmaktır 
ve bunu devlet yapacak. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar) 

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Bravo, "imdi kurtardın Türkiye’yi! Hep-
sini de ABD’ye göndereceksin, senin gibi yeti"ecek!

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Devlet, bu altın çocuklarını, ge-
rekirse yurt dı"ında, gerekirse yurt içinde en iyi yerlerde, 2000’li yıllarda Türkiye’yi 
yönetmek üzere hazırlayacak; bunun arkasında devlet olacak. Sadece öyle de%il, 
bir büyük bilgisayar a%ıyla, en kaliteli e%itim programlarını, hazırlanmı" bilgisayar 
paket programlarıyla birlikte, bütün ortaokullarımızın ve liselerimizin içine soka-
ca%ız; olmayan yerlerde bir büyük seferberlikle, - ikiye bölerek e%itimi - bir yandan 
bilimin kalitesini yükseltirken, di%er taraftan da uygulamalı e%itim seferberli%ini 
yapaca%ız.

E%itimin yanında sa%lık, evet, belki bugünden yarına hemen de%il; ama dün-
yada oldu%u gibi gidecektir ve bunun içerisinde, sa%lı%ı, ki"i bazında ve teker teker 
sübvansiye edece%iz. Her insanın ya"ama hakkı vardır; e%er kendi kendine sigorta 
primlerini ödeyemiyorsa, do%rudan do%ruya hastaneyi de%il, ki"iyi sübvansiye ede-
rek, herkesin tedavi hakkını - yurt dı"ında oldu%u gibi - sa%layaca%ız. !"te, çözüm 
ve gidi" bunlardır.

Bunun ötesinde, bir önemli di%er fark çevrededir. Biz, ülkeyi 21’inci yüzyıla ta-
"ıyacak Koalisyon Hükümeti olarak, gerçekten, çöp sorununun, büyük "ehirlerden 
ele alarak, bir büyük seferberlikle, büyük "ehirlere, temiz "ehirlere, çevresi düzgün 
ya"anılabilir yerlere ta"ıyaca%ız. Büyük "ehirlere yapaca%ımız en büyük hizmetler-
den bir tanesi budur. Bunun kısmen finansman modelleri bulunmu"tur, kısmen 
bunun üzerine gidilmi"tir; ama daha hızla bunların üzerine gidece%iz.

Demek ki sosyal devlet, bugün önümüzdeki en önemli meseledir.
Koalisyon Hükümetimizin, ortadire%e ve halka dayalı bir programı vardır. Ba-

kın, çok açıkça ifade ediyorum, sizler gibi, biz bırakıp da "uradan buradan kaçma 
niyetinde de%iliz. Bakın, "urada... (DYP sıralarından alkı!lar, ANAP sıralarından gü-
rültüler)

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Sayın Ba"kan, ne oluyor?  Kendisi ka"ınıyor 
efendim.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — 4.6.1991 tarihinde... Çiftçiyi 
korumaya niyetli olan arkada"larımızın bize bırakıp da kaçtıkları belgelerin hepsi 
farkların hepsi var. Nedir bu farklar? Bu%dayda 70 Türk Lirası, arpada 40 Türk Li-
rası ve mısırda 60 Türk Lirası. Bunların hepsini de biz ödemi"izdir. Yani, çiftçi için 
sizin konu"acak hiçbir "eyiniz yoktur; ama bu Koalisyon Hükümeti... (DYP ve SHP 
sıralarından alkı!lar)

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Hani geçmi"ten bahsedilmeyecekti?
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BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bu Koalisyon Hükümeti "unu 
yapmaya çalı"acak: Bugün 30 trilyon Ziraat Bankasına borç var; bu borç, bizim 
çiftçiye gitmesini isteyip de gönderemedi%imiz birtakım paraların birikimidir. Ne-
dir bu? Oralardaki kooperatiflerin elindeki sanayilerin zararlarıdır. Biz diyoruz ki, 
gelin bu zarardan kurtaralım bunları. Bu 30 trilyonu, do%rudan do%ruya çiftçinin 
kendisine daha fazla imkân olarak verelim, daha fazla sübvansiyon olarak verelim, 
daha fazla i" yaratmak için, i"gücü yaratmak için verelim. (DYP ve SHP sıralarından 
alkı!lar) Bu 30 trilyon, i"te, çiftçinin eline geçecek olan paranın bugünkü kayıp olan 
kuyusudur. Demek ki, bizim yapaca%ımız, sadece çiftçimizin arkasında olmak de%il, 
sadece hayvancılı%ın arkasında olmak de%il; küçük i"letmecinin arkasında olmak, 
i"çimizin arkasında olmak ve yeni i"yerleri yaratmaktır.

Bakın, bugün e%er siz, tekrar ifade ediyorum; Bu kaynakları heba olan yerler-
den... Neresidir bu? 30 trilyon Ziraat Bankasına ödenmeyen zarar borçları, 70 tril-
yon K!T’lerin borçları, toparlanamayan vergiler, yapılamamı" olan özelle"tirme...

SÜLEYMAN HAT"NO%LU (Artvin) — Vergi afları var...
AL" ER ("çel) — Siz ba%ı"ladınız.
$EVKET KAZAN (Kocaeli) — Satacaksınız, Amerika’ya borç ödeyeceksiniz.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bunların hepsi; ama hepsi, yeni 

istihdam olanakları olarak milletimize hizmet için kullanılacak meselelerdir. (DYP 
ve SHP sıralarından alkı!lar)

Çok de%erli milletvekillerimiz; Türkiye, Türk halkı, gerçekten, bir büyük de-
%i"im özlemi içerisinde. Bu de%i"im özlemi, iyiyi yaratmak için ve kendisini kısır 
döngüden kurtarmak için bizim önümüzde, Meclisin önünde.

Artık Türkiye, yüzde 10 kadar kalmı" yatırımlara ayrılmı" bir bütçe istemiyor. 
Türkiye, artık, istihdam sorununun giderek büyümesini istemiyor. Çiftçimiz, her 
defasında “sen "u kadar üretebilirsin, bundan da daha fazlasını alamazsın; üretti-
%in de zaten i"e varamaz” diye gururunun kırılmasını istemiyor. Yepyeni imkânları 
hazırlamak, Türkiye kamuoyunun önünde, Meclisinin önünde. Yepyeni bir dün-
yada, yeni konumunu Türkiye’nin kendisinin belirlemesi lazımdır. Bir taraftan 
Amerika’ya ve NAFTA’ya uzanarak, Öbür taraftan da ta Japonya’ya uzanarak; öbür 
taraftan, dörtte birini olu"turdu%unu bildi%imiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
içerisindeki Müslüman karde"leriyle bir bütünlük içerisinde yeni konumuna ta"ın-
mak istiyor. !"te, bu de%i"im burada.

Bu de%i"imin özünde çok farklı "eyler daha var; gençli%in ve kadının özlem-
leri var. Bugün, Türk toplumunun büyük bir ço%unlu%u gençtir. Bunlar, sadece i" 
imkânları de%il, yeni e%itim imkânları de%il, iyi çevre istiyor; önder bir Türkiye 
konumunda, Türkiye’nin sesinin dı"arıda duyulmasını istiyor ve biz “Bunu en iyi 
biz yaparız” diyoruz. Türkiye’nin sesini, yeni dünya "artlarında, yeni görüntüsüyle 
dünyaya biz ta"ırız. (DYP ve SHP sıralarından “bravo” sesleri, alkı!lar)

Bugün, bu Koalisyon Hükümeti, bu de%i"im isteklerini arkasına toplamı"tır; 
bundan hiç kimse rahatsız olmasın. Gelin, siz de buna katkıda bulunun. Gelin, hep 
beraber bu de%i"im rüzgârlarına, bu iste%e beraberce cevap verelim. Dünyada, artık 
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büyük "ehirlerde oldu%u gibi, bir finans merkezini !stanbul da özlemekte ve bugün, 
orada bir altın borsası kurulmakta. Evet, “ilerleyemez” denilen sermaye piyasala-
rı bugün hızla geli"mektedir. Bakın, hiç kimse bunu, rant kesiminin bir sektörü 
olarak görmemelidir. Niçin görmemeli? Yapılması gereken "ey, dünyada yapılanı 
Türkiye’de de yapmaktır. Nedir o? Bugün ufak tasarruf sahipleri dünyanın her ye-
rinde üretime ortaktır; hisse senedi alarak ortaktır. O zaman i"vereni ve i"çiyi kar"ı 
kar"ıya olmaktan çıkarıp, sermayeyi tabana yayarsınız. !"te bugün, olması gereken 
ve önünü açmak istedi%imiz, bu küçük tasarruf sahiplerine, 5 bin lirası olana bile 
Hazine bonosunu satmanın ötesinde, sermayeye ortak etmektir. Bugün, dünyanın 
her yerinde, en büyük sermayedar, toplam hisselerin yüzde 5’ine, 10’una sahiptir, 
daha fazlasına de%il. Bugün Türkiye’de büyük sermayedar, toplam hisselerin yüz-
de 90’ına, yüzde 100’üne sahiptir ve büyük vergi kaça%ı vardır burada. Dünyada 
oldu%u gibi, bunun, sermayenin tabana ve sermaye piyasaları kanalıyla yayılarak 
yapılması gere%i vardır. !"te onun için, !stanbul’un bir finans merkezi olması gere-
kir. Bütün Türkiye’nin küçük tasarruf sahiplerinin burada olması, dünyanın sayılı 
merkezlerinden birini te"kil etmesi imkânı vardır. Bunda yol da alınmı"tır ve bu-
nun yapılabilece%ini de görüyoruz. Bunu, altın borsasına olan ilgiyle görüyoruz, 
sermaye piyasalarının dünyaya açılmasıyla görüyoruz.

Türkiye, yine geçen Koalisyon Hükümeti devrinde ilk kez, “Yankee Bank”, 
“Samurai Bank” yaparak, dünya para piyasalarına açılmı"tır. $imdi onlar da bizim 
Türkiye’mize gelecek ve 17,5 milyar dolar civarında olan rezervler, bir yandan ser-
mayenin tabana yayılmasıyla, di%er taraftan dünyadan rezerv çekerek Türkiye’ye 
akacak. !"te, biz bütün bunları temsil ediyoruz, halk bunun için bize inanıyor; çün-
kü, biz, halka çözüm üretiyoruz.

CEM KOZLU ("stanbul) — Bo"a vaat ediyorsunuz.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — $u eskimi" sualleri sorarak hal-
kın önüne çıkmıyoruz... (DYP ve SHP sıralarından “bravo” sesleri, alkı!lar) Biz, halkın 
önüne çözümle çıkıyoruz.

CEM KOZLU ("stanbul) — Bo" vaat ediyorsunuz.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bakın, bir "eyi daha açıkça ifade 
etmek lazım. Türkiye’de mega projeler gündemdedir; Türkiye’yi 2000’li yıllara ta"ı-
yacak olan yine onlardır. Hiç kimse bundan rahatsız olmasın. Ama, önceliklerimizi 
de biliyoruz; bunu üretim için kullanaca%ız.

Bizim söyledi%imiz "uydu: Dı" borcu alır, e%er satılabilir mal üretemezseniz, 
sorununuz olur...

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Hızlı tren ne oldu?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Biz, bunları 20-30 yıllık vade-
li kaynaklarla yurt dı"ından alıp, enerji tesislerine yatıraca%ız, 2000 yılma kadar 
Türkiye’nin enerji açı%ını kapataca%ız ve bunu yap-i"let-devret modeliyle yapaca-
%ız. Çünkü, Türkiye, 20-30 yıllık imkânı hiçbir biçimde, dı"arıdan hiçbir yerden 
kaynak bularak yapamaz. Hiç kimse demesin ki, “Bu yoldan dolayı fiyatlar artar.” 
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Bilakis, fiyatlar dü"ecektir. Biz bu fiyatları dü"ürürüz; enerjiyi de, BOT’i de dü"ürü-
rüz ve siz de bunları kullanırsınız de%erli arkada"larım. (DYP sıralarından alkı!lar)

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Aynen enflasyon gibi. Hızlı tren ne oldu? 
BA$KAN — Evet, devam buyurun.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Çok de%erli milletvekillerimiz, 

bakın, Türkiye’nin önünde sorunları oldu%u kadar, çözümleri ve fırsatları var. Bu 
sorun ve çözümler içerisinde artık Türk halkı ho"görü istiyor, artık Türk halkı bir-
birimizle kenetlenmemizi istiyor, artık Türk halkı “yeniden ba"layın ve bizi 2000’li 
yılların ötesine, 21’inci yüzyıla ta"ıyın” diyor, “Evlatlarımıza i" bulun, evlatlarımızı 
iyi e%itin” diyor; çiftçi, “Ülkemin di%er yörelerinde olanlar benim yöremde de olsun” 
diyor; güneydo%udaki vatanda"larımız, kendilerine !stanbul’da, Bursa’da, !zmir’de 
hitap edildi%i gibi, davranıldı%ı gibi davranılmasını istiyor ve terörle mücadelede 
amansız, ödün vermeyen bir mücadele bekliyor ve burada, Meclisten birlik bekli-
yor.

Çok de%erli arkada"lar, biz diyoruz ki, “Gelin, bu beyaz sayfaya beraberce ba"-
layalım; bu beyaz sayfayı bu tür suallerle kirletmeyelim.” Bu suallerin hepsi eskiye 
gömülmü"tür...

TEMEL GÜNDO%DU ("stanbul) — Kendinizden ba"layın.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Gelin, biz çözüm üretelim. Bu 

çözümlerde ho"görüyle, sevgiyle birbirimize kenetlenelim ve Türkiye’yi yeniden 
güzel yarınlara ta"ıyalım. Türkiye’yi 21’inci yüzyıla ta"ıyacak olan hükümet buna 
damgasını vuracaktır ve bu hükümet, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 50’nci Hü-
kümeti olacaktır. Bu Koalisyon bir demokrasi sınavı vermi"tir. Türk halkının ko-
alisyon olarak de%il, demokrasiye inancını peki"tiren bir hükümet olarak bizatihi 
icraat yapmı"tır. Bunu tekrar etmenin ötesinde, çözümlerini Türk halkının önüne 
koyacaktır. Türk halkı cesaret bekliyor, Türk halkı çözüm bekliyor; Türk halkı bize 
güvendi, umut ba%ladı. Allah’ın izniyle, o umudu ba%layanları, o bize güven duyan-
ları mahcup etmeyece%iz ve beraberce Türkiye’yi 21’inci yüzyıla ta"ıyaca%ız.

Sa% olun, var olun diyorum. (DYP sıralarından “bravo” sesleri, ayakta alkı!lar; 
SHP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Çiller.
De%erli arkada"lar, !çtüzü%ün 73’üncü maddesi uyarınca, bir milletvekiline son 

sözü veriyorum.
Sayın Muharrem $emsek, buyurunuz. (MÇP sıralarından alkı!lar) 
MUHARREM $EMSEK (Çorum) — Sayın Ba"kan, Türkiye Büyük Millet Mec-

lisinin de%erli üyeleri; SHP-DYP !kinci Koalisyon Hükümetinin Programı üzerinde 
görü"lerimi, "ahsım adına, ifade etmek üzere söz almı" bulunuyorum. Yüce Meclise 
ve bu önemli toplantıyı televizyonları ba"ında seyreden sevgili vatanda"larımıza, 
"ahsım ve Milliyetçi Hareket Partimiz adına saygılar sunuyorum.

Terör olaylarında "ehit olan güvenlik kuvvetleri mensuplarımıza ve vatanda"-
larımızla son olarak; Sivas’ta vefat eden vatanda"larımıza Allah’tan rahmet diler-
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ken, herkesin, Türk Milletinin dini inançlarına, de%er yargılarına - ba"ta devletimiz 
olmak üzere - saygılı olmasını tavsiye ediyorum.

De%erli milletvekilleri, ülkemizin öncelikli gündem maddelerini, “Bölücülük 
ve terör olaylarının önlenmesi; milli birlik ve beraberli%in korunması; enflasyon 
ve pahalılı%ın önlenmesi; sosyal bir felaket haline gelmi" olan i"sizlik meselesinin 
çözümü; Kıbrıs meselesi; ba"ta karde" Azerbaycan olmak üzere; yeni ba%ımsızlı%ını 
elde etmi" olan Türk cumhuriyetleriyle ili"kiler; memur, i"çi esnaf, emekli, dul ve 
yetimlerimizin durumu” "eklinde özetlemek mümkündür.

Bölücülük ve terör olayları, Türk Milletinin, son yıllarda kar"ıla"tı%ı en büyük 
felakettir. Türkiye, topyekûn bir saldırıyla kar"ı kar"ıyadır. Ülkemizde, adı konma-
mı" olan bir sava" ya"anıyor. Bu konuda, asker ve sivil otoritelerin, yönetimde çift 
ba"lılıkları var; Hükümet Programına da yansıyan yanlı" te"hisler var; Hükümetin 
ortaklarından birinin bünyesinde barındırdı%ı olumsuz unsurların tesiri var. 

Türkiye’deki bölücülük ve terör olaylarını çok yönlü de%erlendirmek icap et-
mektedir. Türkiye, fikri boyutu olan, silahlı eylemler boyutu olan, ekonomik, kültü-
rel ve dı" boyutu olan; Türkiye’nin devlet varlı%ına, vatan bütünlü%üne, millet bir-
li%ine kasteden bir felaketle kar"ı kar"ıyadır. Bu konuda, bugüne kadar, Türkiye’de 
ciddi yanlı"lar yapılmı"tır. Daha az zayiatla önlenebilecek felaketin zayiatı artırıl-
mı" ve bugünlere gelinmi"tir.

“Bu olaylar ekonomik sebeplerden dolayı oluyor; Kürt realitesi tanınırsa bu 
olaylar durur. Türkiye 27 etnik gruptan meydana gelmi"tir; bunlara, kültürel kim-
likleri verilirse her "ey hallolur. Siz korkmayın, üniter devlet anlayı"ından, bayrak-
tan vazgeçmeyiz” demekle gerçe%i ifade etmemiz mümkün de%ildir. Gerçek, hiç ifa-
de edildi%i "ekilde görünmemektedir. Ortada, ciddi bir tehlike vardır.

Bugün, Türkiye’de, Türk kimli%inden ba"ka bir kimlik yoktur. Farklı bir dil veya 
diller var gibi gösterilse de, ayrı bir soy, ayrı bir millet kesinlikle yoktur. E%er bun-
ları var kabul ederseniz, “Sizin de tanıdı%ınız gibi, biz farklı bir milletiz, farklı bir 
kimli%iz; o halde, ayrı devletimizi isteriz” diyenlere, devletini kurdurmak zorunda 
kalırız ve memlekete kötülük edersiniz.

De%erli milletvekilleri, bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölücülük 
ve terör olayları konusunda, ilmi ve milli bir plan hazırlayıp ortaya koymamı"tır. 
“Tedbir” diye uygulamaya konulanların hepsi, teröre prim ve destek olmu"tur; 2932 
sayılı Kanun meselesi, Pi"manlık Yasası meselesi, Kürt kimli%i vesair meselesi, böl-
ge valili%i uygulaması, Kuzey Irak’taki ayrılıkçı grupların liderleriyle görü"meler, 
devlet bürokrasisindeki yanlı" kadrola"ma ve benzeri bütün yanlı"lıkları, bölücülük 
ve terör merkezlerinin de%il, istedi%i ve arzu etti%i "ekilde yapılmı"tır.

De%erli milletvekilleri, Türkiye’de bölücülük ve terör olaylarının önlenebilme-
si için, Sayın Ba"bakanın teklifinden de ilhamla, bir hususa özellikle i"aret etmek 
istiyorum.

Bugün konu"an bütün siyasi gruplarımızın ittifak etti%i bir husus vardır, o 
da; bölücülük ve terör olaylarının bugüne kadar uygulanan yöntemlerle, metod-
larla çözülmeyece%i hususudur. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konunun 
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çözümüyle ilgili olarak sene ba"ında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba"kanlı%ına bir 
kanun teklifi verdik ve teklifimiz, bugünkü uygulamanın dı"ında, mevcut güvenlik 
kuvvetlerimizin dı"ında yeni bir güvenlik birimi kurulmak suretiyle, 100 bin ki"ilik 
yeni bir güvenlik birimi te"kil edilmek suretiyle, meselenin yurt içinde ve yurt dı-
"ındaki merkezlerini de kapsayacak "ekilde, ilmi olarak ele alınmasını öngören bir 
teklifti. Yüce Meclisten, bu teklifimize destek vermelerini ve bugünkü meselenin 
çözümünde ciddi bir adım olacak olan Türkiye Güvenlik Ara"tırmaları Kurumu ku-
rulması Hakkındaki Kanun teklifinin bir an önce yasala"masını temin etmelerini 
bekliyoruz.

BA$KAN — Sayın $emsek, be" dakikanız var.
MUHARREM $EMSEK (Devamla) — De%erli milletvekilleri, Hükümet Prog-

ramında enflasyon ve pahalılıkla ilgili, i"çi meselelerinin çözümüyle ilgili, esnaf 
meselelerinin çözümüyle ilgili, memur meselelerinin çözümüyle ilgili eksiklikler ol-
du%u kanaatindeyiz. 700 bine yakın i"çimizin toplu sözle"meleri arzu edilen "ekilde 
hâlâ bitirilememi"tir; 4,5 milyon esnafımız, meselelerinin çözümünü beklemekte-
dir. Memurlarımız aldı%ı maa"la geçinemez haldedirler. Yeni Hükümet, memurla-
rımızın içinde bulundukları durumu da hesap ederek, temmuz ayı artı"ında mut-
laka gerçek enflasyonun üzerinde tatmin edici bir ücreti vefakâr memurlarımıza 
vermek durumundadır. Üniversite hocalarımız ve ö%retmenlerimizin durumu da iç 
açıcı de%ildir. Üniversite hocalarımızın tatmin edici maa"a kavu"turularak, üniver-
sitelerin artık lise olmaktan çıkartılması icap etmektedir.

De%erli milletvekilleri, ülkemizde mühim bir sosyal mesele olan özürlülerle il-
gili olarak da Programda ciddi bir bakı" göremedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi-
mizce kurulmu" olan özürlülerin Meselelerini Ara"tırma Komisyonu raporundaki 
tekliflerin bir an önce hayata geçirilmesinde büyük fayda vardır. Bu konuyla ilgili 
"ahsi görü"ümü ifade etmek istiyorum ki, bu meselenin toplu çözümü için, öncelik-
le bir özürlüler bakanlı%ı kurulmalıdır; bir özürlüler fonu kurulmalıdır; bir özürlüler 
kanunu mutlaka çıkartılmalıdır.

Hazırlanan Programda, ahlâk ve maneviyattaki çöküntüyle ilgili teklifler de 
görülmemektedir. Ülkemizde bugün ciddi bir ahlaki ve manevi bunalım dikkate 
alındı%ında, bu meseleye de a%ırlık verilmesi icap etti%i görülecektir.

Kültür bölümünde; ça%da" kültürden, evrensel kültürden bahsedilirken, milli 
kültürden hiç bahis açılmaması da ayrı bir eksikliktir.

De%erli milletvekilleri, Türkiye’nin içinde bulundu%u problemleri, aslında, 
bugünkü Hükümetin de, bugüne kadarki hükümetlerde oldu%u gibi, köklü "ekil-
de çözmesi mümkün olmayabilir. Türkiye’nin meselelerinin çözümü, kanaatimize 
göre, Türkiye’nin kurtulu" ve yüceli"i, ancak milliyetçilerin birlik olmasıyla ve mil-
liyetçilerin birlikte ülke meselelerine sahip çıkmalarıyla ve Milliyetçi Hareket Parti-
sinin iktidarıyla mümkündür. (MHP sıralarından alkı!lar)

Türkiye’nin, bugüne kadar denenmi" olan siyasi heyetlerin dı"ında, yeni bir 
anlayı" ve ruhla ülke meselelerini çözecek yeni bir fikre, yeni bir kadroya, yeni bir 
partiye ihtiyacı vardır. Bu yeni fikir milliyetçilik fikridir. Türk-!slam ülküsü fikri; 
yeni kadroda ülkücü kadrolar, yeni parti de Milliyetçi Hareket Partisidir. MHP ikti-
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darıyla Türkiye kurtulacak, bütün vatanda"larımız huzur ve mutluluk bulacak, vur-
gun, talan, soygun dönemi kapanacak, dürüst bir yönetim devri açılacaktır. MHP, 
Türkiye’nin iktidarına taliptir. Vatanda"larımızın hiç ümitsizli%e kapılmasına gerek 
yoktur.

E%er, bugünkü hükümet de, bölücülük ve terör olaylarını kısa zamanda önleye-
mez, akan kanı durduramazsa, Kıbrıs, Azerbaycan, Bosna-Hersek gibi dı" problem-
leri çözemez, enflasyon ve i"sizli%i önleyemez ve bu i"leri yapamıyoruz noktasına 
gelir ise, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, bölücülük ve terör olaylarını önleme-
ye, vatanda"larımızın ba" belası olan bu olayın kökünü kazımaya talibiz. Kaybedil-
mi" olan Kıbrıs ve Azerbaycan davasını kazanmaya talibiz. Demokratik yollarla bu 
i"lerin de çözülece%i kanaatindeyiz.

Yeni Hükümetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalı"malarını daha verim-
li hale getirmek durumundadır. Buna programında da zaten yer vermi"tir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, öncelikli ve ivedilikli bir i" olarak, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi gündeminde bulunan !çtüzük de%i"ikli%ine ait teklifleri görü"erek neticelendi-
rip, Yüce Meclisimizin daha verimli çalı"masını mutlaka sa%lamalıdır. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, kendisiyle ilgili bazı çevrelerce sistemli olarak yürütülen menfi 
propagandalar yüzünden kamuoyumuzda yaratılan hiç hak etmemi" oldu%u yanlı" 
imajları mutlaka düzeltmek durumundadır.

MHP olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaz tatiline girmeyerek, öncelik-
le !çtüzü%ün, bilahare da gündeminde bekleyen di%er kanun tasarı ve tekliflerini 
görü"erek kanunla"tırmasını; ayrıca, ülkenin içinde bulundu%u a%ır iç ve dı" prob-
lemler sebebiyle her an toplantı halinde bulunmasını ve ülke meseleleriyle daha 
yakından ilgilenilmesini, Hükümete yol göstermesini ülkemiz için faydalı görüyor 
ve teklif ediyoruz.

Program, demokrasi konusunda da bazı eksiklikler ta"ımaktadır, özellikle ge-
ni" halk kitlelerinin yönetime katılmasını sa%layacak, milli iradenin adaletli "ekilde 
Parlamentoya yansımasını temin edecek yeni bir Seçim Kanunu konusu mutlaka 
programda yer olmalıydı. Mevcut seçim sisteminin çarpık ve adaletsiz sonuçları 
ortada iken, e"it, dürüst "artlarda adaletli bir yarı"a imkân verecek, siyasi partiler 
ve vatanda"lardan alınan oylar arasında ayrım yapmayan, milletin oylarım adaletli 
"ekilde Meclise yansıtacak bir Seçim Kanununu yeni Hükümetimiz mutlaka dü"ün-
melidir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Türkiye’de siyasi kültürümüzde de iki 
temel ciddi yanlı"ımız vardır. Bugün dahi, siyaset gelene%imizde iktidar etme ve 
muhalefet yapma anlayı"ları yanlı" ve eksiktir. Ülkemizde muhalefet yapmak, hü-
kümetin, iktidar olan siyasi heyetin her fikrine ve her tasarısına kar"ı çıkmak "ek-
linde bilinmekte ve de%erlendirilmektedir. Yine, ülkemizde iktidar etmek anlayı"ı 
da, muhalefet partilerinden gelen hemen her "eye kar"ı çıkmak "eklinde kabul edil-
mekte ve de%erlendirilmektedir.

De%erli milletvekilleri, bu iki tutum ve yakla"ım da eksik ve yanlı"tır. Ülkemi-
zin, esas bu konuda zihniyet de%i"imine, yenili%e ihtiyacı vardır. Bir ülkede iktida-
rın da muhalefetin de yanlı"ları olabilir; fakat, iktidarın da muhalefetin de do%ru-
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ları da vardır. Milliyetçi Hareket Partisi, bugün bir muhalefet partisi olarak, geçmi" 
alı"kanlıkların ve yanlı"ların ötesinde, yeni ve do%ru olan bir muhalefet örne%ini 
uygulamaktadır. Bu da, iktidarın do%rularına kar"ı çıkmama, yanlı"larına da kar"ı 
çıkma, tenkit etme, tavsiyede bulunma, do%ruları teklif etme ve çözümleri ortaya 
koyma "eklinde özetlenebilecek bir muhalefet anlayı"ıdır. Bu da, ülkemiz için en 
hayırlı olan bir muhalefet yoludur. Milliyetçi Hareket Partisinin bu do%ru ve yeni 
muhalefet anlayı"ım anlamayan bazı çevrelerin oldu%unu da üzülerek ifade ediyo-
rum.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; bu duygu ve dü"üncelerle Hükümet Prog-
ramının, memleketimize ve milletimize hayırlı ve u%urlu olmasını diliyor, yeni ku-
rulmu" olan Hükümete ba"arılar diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın $emsek.
Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görü"meler ta-

mamlanmı"tır.
Güven oylamasının, Anayasanın 110, !çtüzü%ün 105’inci maddeleri gere%ince, 

görü"melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerekiyor. Buna 
göre güven oylaması, 5 Temmuz 1993 Pazartesi günü yapılacaktır. Buyurun Sayın 
Kazan.

$EVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Ba"kan, !çtüzü%ün 70’inci maddesine 
göre bir söz talebimiz oldu; çünkü Sayın DYP Grubu Sözcüsü tarafından, Sayın 
Erbakan’ın söylemedi%i bir söz, söylenmi" gibi dile getirildi. Ancak, Genel Kurulun 
"u andaki durumu münasebetiyle fazla zamanınızı i"gal etmemek için ve zabıtlara 
geçmesi bakımından bir düzeltme yapmak istiyorum.

BA$KAN — Buyurun efendim.
$EVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Ba"kan, Sayın DYP sözcüsü, Genel Ba"-

kanımızın konu"ması sırasında kendisinin, “faize faiz demeyin, gelir payı deyin” 
diye bir ifade kullandı%ını iddia etti.

Bir defa, Refah Partisinin ta Milli Selamet döneminden beri, faizi ekonomimiz 
açısından faydalı de%il, tam tersine, zararlı bir kurum olarak kabul etti%i bilinmek-
tedir. Genel Ba"kanımızın da böyle bir söz söylemesi mümkün de%ildir. Nitekim, 
ben zabıtları alıp inceledim; böyle bir söz Genel Ba"kanımız tarafından söylenme-
mi"tir. Bu tamamen, DYP sözcüsünün âfâki bir isnadından ibarettir.

!kinci husus da "udur: Yine DYP sözcüsü, konu"masında, Refah Partisi tara-
fından yapılan konu"mada, Hükümet Programıyla yatırım programının karı"tırıl-
dı%ından bahsetti.

Hükümet Programının 95, 96, 97’nci sayfaları dikkatle okundu%u zaman görü-
lecektir ki, burada tamamen, i"ba"ına yeni gelen Hükümetin yapaca%ı birtakım ya-
tırımlardan bahsedilmektedir. Genel Ba"kanımızın temas etti%i konular da, tama-
men Hükümet Programı çerçevesi içerisindedir. Karı"tırılmı" bir "ey yoktur, bunu 
karı"tıran Sayın DYP sözcüsüdür.

Arz ederim.
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BA$KAN — Te"ekkür ederim.
De%erli arkada"lar, gündemimizdeki konuların görü"meleri bitmi"tir.
Ba"bakan Sayın Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında 

güvenoylaması yapmak ve alınan karar gere%ince, Anayasanın 133’üncü Maddesi-
nin De%i"tirilmesine Dair Kanun Teklifinin birinci görü"mesini tamamlamak için, 
5 Temmuz 1993 Pazartesi günü saat 15.00’te toplanmak üzere birle"imi kapatıyo-
rum.

Kapanma Saati: 20.06
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 19 Cilt 38 Birle!im 122

Sayfa: 9-11
05.07.1993 Pazartesi

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Hüsamettin Cindoruk

KÂT!P ÜYELER: #brahim Özdi! (Adana)
Ali Günaydın (Konya) 
Açılma Saati: 15.00

Güvenoylaması

BA$KAN — De%erli arkada"lar, gündemimize göre, Ba"bakan Sayın Tansu Çil-
ler tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında, Anayasamızın 110 ve !çtüzü%ün 
105’inci maddeleri gere%ince güvenoylaması yapılacaktır. Güvenoylamasının açık 
oy "eklinde yapılması, !çtüzü%ün 105’inci maddesi gere%idir. !çtüzü%ün 115’inci 
maddesine göre de, açık oylama "ekline Genel Kurul karar verecektir.

De%erli arkada"larım, güvenoylamasının, adı okunan sayın milletvekilinin, 
aya%a kalkarak, yüksek sesle, “kabul-ret-çekinser” "eklinde oyunu belirtmek sure-
tiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen-
ler... Kabul edilmi"tir.

Oylamaya Adana !linden ba"lıyoruz. (Oylar toplandı)

BA$KAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. Oylama i"lemi bitmi"-
tir. (Oyların ayırımı yapıldı)

BA$KAN — De%erli milletvekilleri, güvenoylamasının sonucunu arz ediyo-
rum: Oylamaya 432 milletvekili katılmı"; 247 kabul, 184 ret ve 1 çekinser oy kulla-
nılmı"tır. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar)  

De%erli milletvekilleri, bu sonuca göre, Ba"bakan Sayın Tansu Çiller tarafından 
kurulan Bakanlar Kuruluna, Meclisimizce güvenoyu verilmi"tir; memleketimiz ve 
milletimiz için hayırlı ve ba"arılı olmasını diliyorum.

Sayın Ba"bakan te"ekkür konu"ması yapmak istiyor musunuz?

BA$BAKAN TANSU Ç"LER ("stanbul) — Evet efendim.

BA$KAN — Buyurun Sayın Ba"bakan. (DYP sıralarından ayakta alkı!lar, SHP 
sıralarından alkı!lar)

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER ("stanbul) — Sayın Ba"kan, de%erli milletvekil-
leri ve bizi yine televizyonlarından seyreden çok aziz vatanda"larım; bugün, Yüce 
Meclisinizin vermi" oldu%u bu güvenden dolayı hepinize te"ekkürlerimi sunuyo-
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rum ve milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkı!lar)

Bu, aynı zamanda, milletimizin ve vatanda"larımızın, yenilenme ve de%i"me 
arzusunun bir ifadesidir. Dolayısıyla, bunun onurunu ta"ıyoruz, bunun gururunu 
ta"ıyoruz ve aynı zamanda bunun, büyük bir sorumlulu%u da beraberinde getirdi-
%ini biliyoruz.

Türkiye’mizde son dönem, bir geçi" dönemi olmu"tur. Hepinizin bildi%i gibi, 
17 Nisanda Sayın Cumhurba"kanımızın vefatı ve daha sonra 16 Mayısta Ba"baka-
nımız Sayın Süleyman Demirel’in Cumhurba"kanı olmasıyla devam eden bir süre, 
Türkiye’de geçi" dönemi olmu"tur. Bugün, 5 Temmuz 1993. Bugün, Türkiye Cum-
huriyetinin 50’nci Hükümetinin, güvenoyuna dayalı icraat gününün ilkidir. Bunun, 
memleketimize hayırlı olmasını tekrar diliyorum.

Önümüzde çok önemli sorunlarımız vardır. Bütün bunların bilinci içindeyiz. 
Dünyada bir de%i"im süreci ya"anmaktadır. Türkiye’nin içinde oldu%u co%rafî bölge, 
özellikle bu de%i"imin odak noktası olmu"tur. Türk toplumu da bu de%i"im sürecine 
kendini kaptırmı"tır. Dolayısıyla, zaman zaman toplumumuzda zelzeleler vardır, 
zaman zaman toplumun sorunları vardır. Bütün bunlardan çıkarken, de%erlerimi-
ze yeniden sahip olma gere%i vardır. Bu de%erlerin en önemlisi, herkesin öncelikli 
olarak ya"ama hakkının oldu%u bilincidir. Bu ya"ama hakkı, en ilk ve vazgeçilmez 
haktır; herkesin hakkıdır.

CO$KUN GÖKALP (Kır!ehir) — Sivas, Sivas...

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Dü"ünce özgürlü%ü, vicdan öz-
gürlü%ü, bundan dolayı do%acak haklar, hiçbir biçimde ya"ama hakkının önüne ge-
çemez. Devlet ise dü"ünce ba%ımsızlı%ından ba%ımsızdır. (ANAP ve RP sıralarından 
“anla!ılmadı” sesleri) Ancak, açıkça ifade ediyorum; e%er...

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya)— Ne diyorsun, anla"ılmadı... 

BA$KAN — Dinleyelim efendim.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — E%er bunların önünde herhangi 
bir suç olur ise, yani dü"ünce özgürlü%ünün önüne geçen bir suç olur ise, bunun 
cezasını verecek olan, sadece devlettir, ceza verme hakkı sadece devlete aittir ve 
bizim Hükümetimiz devleti yeniden devlet yapacak ve bu hakkın sadece devlete ait 
oldu%unu bildirecektir. (DYP ve SHP sıralarından alkı!lar; ANAP, RP ve CHP sıraların-
dan gürültüler)

BA$KAN — Dinleyelim lütfen.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Çok de%erli milletvekillerimiz, 
önümüzde çok önemli sorunlarımız vardır.

Bu sorunlar içerisinde, terörle mücadelede kararlı olaca%ız; ekonomiyle olan 
mücadelemizde bilgili, bilinçli ve cesur olaca%ız; Türkiye’nin sesini bütün dünyaya 
duyurmada kararlıyız ve Türkiye’nin sesini, önder bir Türkiye konumuna getirmek-
te yine kararlıyız.
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Bütün bunların üstüne, bir büyük cesaretle, bir büyük inançla gidece%iz. Bunu 
yaparken, memleketimizin istedi%i ho"görüyü, birlik ve beraberli%i, daima, kamu-
oyunun önünde, Meclisimizle payla"arak götürece%iz. Bu beraberli%in, memleketi-
mizin önündeki sorunları a"mada önemli bir yeri vardır.

Bugün tekrar ifade ediyorum ki, bunların üzerinden a"abilmek için Meclisi-
mize çok büyük bir görev dü"mektedir. Bu görevden ilkini, bu Hükümetin güve-
noyu almasından sonra, bugün beraberce, memleketimizin ve milletimizin önüne 
koyma imkânına sahibiz. Biz burada diyoruz ki, halkımızın istedi%i, Anayasamızın 
133’üncü maddesinin de%i"mesine ve memleketimizde yeniden radyoların beraber-
ce çalınması imkânına hep beraber cevap verelim. Biz, bunun böyle olaca%ını ve bu 
ilk beraberli%in milletimiz tarafından da kabul edilece%ini biliyoruz.

O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) — Te"ekkürle ne ilgisi var? Te"ekkür ko-
nu"ması mı bu?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) — Bu ho"görüye hepinizi davet 
ediyor, bu ho"görü ve beraberlik içerisinde memleketimizin bütün sorunlarının 
üstesinden gelinece%ini biliyor; bu Hükümetimizin, memleketimize, bir kez daha, 
hayırlı olmasını diliyorum. (DYP sıralarından alkı!lar)

Bugün artık çalı"ma günüdür, konu"ma günü de%ildir; bu çalı"mayı hep bera-
ber Meclisimizde ba"lataca%ız.

Sa% olun, var olun. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar; SHP sırala-
rından alkı!lar)

BA$KAN — Te"ekkür ederim Sayın Ba"bakan.

Kapanma Saati: 18.23
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Ba!bakan Tansu Çiller Tarafından Kurulan Bakanlar Kurulu Hakkında 
Güven Oylamasına Verilen Oyların Sonucu

(Kanunla!mı!tır)

Program: 30.06.1993
Güvenoylaması: 05.07.1993
Üye Sayısı: 450
Kullanılan Oy: 432
Kabul Edenler: 247
Reddedenler: 184
Çekimser: 1
Geçersiz Oylar: -
Oya Katılmayanlar: 15
Açık Üyelikler: 3

(Kabul Edenler)
ADANA
U%ur Aksöz, Bekir Sami Daçe, M. Halit Da%lı, Veli Andaç Durak, Muhammet 
Kaymak, M. Selâhattin Kılıç, Mustafa Küpeli, Ali Yalçın Ö%ütcan, Timurçin 
Sava", Ahmet Sanal, Orhan $enda%, Turgut Tekin
ADIYAMAN
Abuzer Tanrıverdi
AFYON
!smet Attila, Baki Durmaz, Ethem Kelekçi, Abdullah Ulutürk
A%RI
Mikail Aydemir, Cemil Erhan
AKSARAY
Halil Demir, Mahmut Öztürk
AMASYA
Cemalettin Gürbüz, Mehmet Tahir Köse
ANKARA
Bilâl Güngör, Mehmet Kerimo%lu, Orhan Kilercio%lu, !rfan Köksalan, Sait 
Kemal Mimaro%lu, Mehmet Seyfi Oktay, !brahim Tez, Mustafa Tınaz Titiz, 
Baki Tu%, Mustafa Dursun Yangın
ANTALYA
Veysel Atasoy, Adil Aydın, Hayri Do%an, Gökberk Ergenekon, Ali Karata", 
Hasan Namal
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ARTV"N
Hasan Ekinci

AYDIN
Tunç Bilget, Ali Rıza Gönül, Nahit Mente"e, !smet Sezgin

BALIKES"R
Abdülbaki Ataç, Hüseyin Balyalı, Ekrem Ceyhun, Ömer Lütfi Co"kun, 
Mehmet Cemal Öztaylan, Melih Pabuçcuo%lu, Sami Sözat

BARTIN
Köksal Toptan

BATMAN
Mehmet Adnan Ekmen, Abdülkerim Zilan

B"LEC"K
Bahattin $eker

B"NGÖL
Haydar Baylaz

BOLU
Nazmi Çilo%lu, Necmi Ho"ver, Tevfik Türesin

BURDUR
Mustafa Çilo%lu, Ahmet $eref Erdem, Ahmet Sayın

BURSA
Fethi Akkoç, Cavit Ça%lar, $ükrü Erdem, Beytullah Mehmet Gazio%lu, Kadri 
Güçlü, !brahim Gürdal, Yılmaz Ovalı, Turhan Tayan

ÇANAKKALE
Süleyman Ayhan, Rahmi Özer, Nevfel $ahin, A. Hamdi Üçpınarlar

ÇANKIRI
Nevzat Ayaz

ÇORUM
Cemal $ahin, Muharrem $emsek, Arslan Adnan Türko%lu

DEN"ZL"
Mehmet Gözlükaya, M. Halûk Müftüler, Nabi Sabuncu

D"YARBAKIR
Mehmet Salim Ensario%lu, Fehmi I"ıklar, Mehmet Kahraman, Salih Sümer

ED"RNE
Evren Bulut, $erif Ercan

ELAZI%
Ahmet Küçükel, Ali Rıza Septio%lu, Tuncay $ekercioglu

ERZ"NCAN
Mustafa Kul, Ali !brahim Tutu
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ERZURUM
Abdulmelik Fırat, !smail Köse, Rıza Müftüo%lu, Oktay Öztürk

ESK"$EH"R
!brahim Ya"ar Dedelek, M. Fevzi Yalçın

GAZ"ANTEP
Bahattin Alagöz, Abdulkadir Ate", Mehmet Batallı, Hikmet Çetin, Ayvaz 
Gökdemir, Mehmet Özkaya, Hannan Özüberk, Mustafa Yılmaz

G"RESUN
Ergun Özdemir

HAKKÂR"
Esat Canan, Mustafa Zeydan

HATAY
Mehmet Dönen, Abdullah Kınalı, Onur Kumbaracıba"ı, Nihat Matkap, 
Bestami Teke, Nurettin Tokdemir, Ali Uyar

"SPARTA
Mustafa Fikri Çobaner, Abdullah Aykon Do%an, Ertekin Durutürk

"ÇEL
Y. Fevzi Arıcı, Ahmet Bilyeli, Aydın Güven Gürkan, Asım Kaleli, Durmu" Fikri 
Sa%lar, Ali Su

"STANBUL
Yıldırım Aktuna, Bedrettin Do%ancan Akyürek, Osman Ceylan, Nami Ça%an, 
Tansu Çiller, Bedrettin Dalan, !brahim Gürsoy, Ercan Karaka", Co"kun Kırca, 
Leyla Yeniay Köseo%lu, Mehmet Mo%ultay, !brahim Özdemir, Tunca Toskay

"ZM"R
Yıldırım Avcı, Nevzat Çobano%lu, Halil Çulhao%lu, Ersin Faralyalı, Erdal 
!nönü, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman, Mehmet Özkan, I"ılay Saygın, 
Rıfat Serdaro%lu, Erkut $enba", Cemal Tercan

KAHRAMANMARA$
Selahattin Karademir

KARAMAN
S. Osman Sevimli

KARS
Mehmet Alp, Abdülkerim Do%ru, M. Sabri Güner

KASTAMONU
Münif !slamo%lu, Nurhan Tekinel

KAYSER"
Mustafa Da%cı, Osman Develio%lu, Seyfi $ahin

KIRIKKALE
M. Sadık Avundukluo%lu, Hacı Filiz, Abdurrahman Ünlü



6912 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

KIRKLAREL"
Ahmet Sezal Özbek, Cemal Özbilen

KIR$EH"R
Sabri Yavuz, Hilmi Yükselen

KOCAEL"
!smail Amasyalı, Halil !brahim Artvinli, M. Kâzım Dinç, !smail Kalkandelen, 
Alaettin Kurt

KONYA
Hasan Af"ar, Musa Erarıcı, Ali Günaydın, Osman Nuri Özbek, Ömer $eker, 
Vefa Tanır, Servet Turgut, Mehmet Ali Yavuz

KÜTAHYA
H. Cavit Erdemir, !smail Karakuyu

MALATYA
Mustafa Yılmaz

MAN"SA
Rıza Akçalı, Ümit Canuyar, Tevfik Diker, Akın Gönen, Sümer Oral, Yahya 
Uslu, Cengiz Üretmen

MARD"N
Muzaffer Arıkan, Mehmet Gülcegün

MU%LA
!rfettin Akar, Muzaffer !lhan, Latif Sakıcı, Erman $ahin

NEV$EH"R
Esat Kıratlıo%lu, Osman Seyfi

N"%DE
!brahim Arısoy, Do%an Baran, Rıfat Yüzba"ıo%lu

ORDU
Hasan Kılıç, Refaiddin $ahin

SAKARYA
Nevzat Ercan, Mehmet Gölhan, Ahmet Neidim

SAMSUN
!lyas Akta", Cemal Ali"an, Mehmet Çebi, !rfan Demiralp, Ali Eser, Nafiz Kurt, 
!hsan Saraçlar

S""RT
Mehmet Erdal Koyuncu 

S"NOP
Kadir Bozkurt, Cafer Sadık Kesero%lu, Ya"ar Topçu

S"VAS
Azimet Köylüo%lu



I. Ç"ller Hükümet" • 6913

$ANLIURFA
Sedat Edip Bucak, Necmettin Cevheri, Ferit Aydın Mirkelam, Mehmet Fevzi 
$ihanlıo%lu, Abdürrezak Yavuz

TEK"RDA%
Halil Ba"ol, Muhtar Mahramlı, Fethiye Özver, Hasan Peker

TOKAT
Ali $evki Erek, Güler !leri, $ahin Ulusoy

TRABZON
Koray Aydın, Mehmet Ali Yılmaz

TUNCEL"
Kamer Genç, Vahdet Sinan Yerlikaya

U$AK
Fahri Gündüz, Ender Karagül, Ural Köklü

VAN
Mustafa Kaçmaz, Nadir Kartal

YOZGAT
Ya"ar Erbaz, Alparslan Türke"

ZONGULDAK
Adnan Akın, $inasi Altıner, Ömer Barutçu, Güne" Müftüo%lu, Ali Uzun, 
Necdet Yazıcı

(Reddedenler)
ADANA
Yılmaz Hocao%lu, !brahim Özdi"

ADIYAMAN
Mahmut Kılıç

AFYON
Halil !brahim Özsoy, Gaffar Yakın

A%RI
Hasan Fecri Alpaslan, Ya"ar Eryılmaz

AKSARAY
!smet Gür

AMASYA
Haydar Oymak

ANKARA
Mehmet Nedim Budak, Mehmet Çevik, Ali Dinçer, Mehmet Vehbi Dinçerler, 
Ömer Faruk Ekinci, Hamdi Eri", !. Melih Gökçek, H. Uluç Gürkan, Mehmet 
Sa%dıç, Yücel Seçkiner
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ANTALYA
Faik Altun, Deniz Baykal, Hasan Çakır

ARTV"N
Süleyman Hatino%lu

AYDIN
Cengiz Altınkaya, Yüksel Yalova

BARTIN
Hasan Akyol

BATMAN
Nizamettin To%uç

BAYBURT
Bahattin Elçi, Ülkü Güney

B"LEC"K
Mehmet Seven

B"NGÖL
Kâzım Atao%lu, Hüsamettin Korkutata

B"TL"S
Zeki Ergezen, Edip Safder Gaydalı, Kâmran !nan

BOLU
Avni Akyol, Abbas !nceayan

BURSA
Mehmet Gedik, Hüsamettin Örüç, Feridun Pehlivan

ÇANKIRI
!smail Co"ar, !lker Tuncay 

ÇORUM
Mustafa Ate" Amiklio%lu, Yasin Hatibo%lu

DEN"ZL"
Muzaffer Arıcı, Adnan Keskin, Hasan Korkmazcan

D"YARBAKIR
M. Hatip Dicle, Mahmut Uyanık, Sedat Yurtda"

ED"RNE
Hasan Basri Eler, Erdal Kesebir

ELAZI%
Ahmet Cemil Hınç

ERZURUM
Lütfi Esengün, Abdulillah Fırat, $inasi Yavuz

ESK"$EH"R
Hüseyin Aksoy, Mustafa Balcılar
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GAZ"ANTEP
Mustafa Do%an

G"RESUN
Burhan Kara, Yavuz Köymen, Rasim Zaimo%lu

GÜMÜ$HANE
Lütfü Do%an, Mahmut Oltan Sungurlu

HATAY
Fuat Çay

"ÇEL
Ali Er, M. !stemihan Talay, Rü"tü Kâzım Yücelen

"STANBUL
Bülent Akarcalı, !mren Aykut, Mustafa Ba", Mukadder Ba"e%mez, !smail Cem, 
Kadir Ramazan Co"kun, Gürhan Çelebican, Hüsnü Do%an, Halit Dumankaya, 
Elaattin Elmas, Halil Orhan Ergüder, Salih Ergün, !smail Safa Giray, Temel 
Gündo%du, Engin Güner, Algan Hacalo%lu, Melike Tugay Hasefe, Fevzi 
!"ba"aran, Mehmet Cavit Kavak, Cem Kozlu, Emin Kul, Ziyaeddin Selçuk 
Maruflu, Hasan Mezarcı, Yusuf Namo%lu, Ali O%uz, Hasan Hüsamettin 
Özkan, Sabri Öztürk, Yusuf Pamuk, !smail Sancak, Mehmet Sevigen, Gürol 
Soylu, Güne" Taner, $adan Tuzcu, Mehmet Bahattin Yücel

"ZM"R
Veli Aksoy, Cengiz Bulut, I"ın Çelebi, Timur Demir, !smet Kaya Erdem, !lhan 
Kaya, Süha Tanık

KAHRAMANMARA$
Esat Bütün, Hasan Dikici, Ahmet Dökülmez, Recep Kırı", Ökke" $endiller, 
Saffet Topakta"

KARAMAN
Zeki Ünal

KARS
Atilla Hun, Zeki Nacitarhan

KASTAMONU
Refik Arslan, Murat Ba"esgio%lu

KAYSER"
$aban Bayrak, Aykut Edibali, Abdullah Gül, Salih Kapusuz

KIRKLAREL"
!rfan Gürpınar

KIR$EH"R
Co"kun Gökalp

KOCAEL"
Bülent Atasayan, $evket Kazan
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KONYA
Necmettin Erbakan, Ahmet Remzi Hatip, Mehmet Keçeciler, Abit Kıvrak, 
Mustafa Ünaldı
KÜTAHYA
Ahmet Derin, Mehmet Rauf Ertekin, Mustafa Kalemli
MALATYA
O%uzhan Asiltürk, Gazi Barut, Metin Emiro%lu, Yusuf Bozkurt Özal
MAN"SA
Ekrem Pakdemirli, Faruk Saydam
MARD"N
Mehmet Sincar, Ahmet Türk
MU%LA
Nev"at Özer
MU$
Muzaffer Demir, Sırrı Sakık, Mehmet Emin Sever
NEV$EH"R
Mehmet Elkatmı"
ORDU
Bahri Kibar, Cavit $adi Pehlivano%lu, Nabi Poyraz, $ükrü Yürür
R"ZE
Ahmet Kabil, Mustafa Parlak, Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Cevat Ayhan, Mustafa Kılıçarslan, Ersin Tarano%lu
SAMSUN
Hüseyin Özalp, Adem Yıldız
S""RT
Zübeyir Aydar, Naif Güne"
S"VAS
Ahmet Arıkan, Musa Demirci, Abdullatif $ener, Muhsin Yazıcıo%lu
$ANLIURFA
!brahim Halil Çelik, Seyyit Eyyüpo%lu, Eyüp Cenap Gülpınar
$IRNAK
Orhan Do%an, Selim Sadak
TOKAT
Ahmet Feyzi !nceöz, Ahmet Özdemir
TRABZON
Eyüp Â"ık, Ali Kemal Ba"aran, Kemalettin Gökta", Fahrettin Kurt
VAN
$erif Bedirhano%lu, Fethullah Erba"
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YOZGAT
Hüseyin Erdal, Lutfullah Kayalar, Mahmut Orhon
ZONGULDAK
Bülent Ecevit

(Çekinser)
TOKAT
!brahim Kuma"

(Oya Katılmayanlar)
ADIYAMAN
Celâl Kürko%lu, Kemal Tabak
ANKARA
Salman Kaya, O. Mümtaz Soysal, Halil $ıvgın
D"YARBAKIR
Leyla Zana
ERZ"NCAN
Yıldırım Akbulut
ESK"$EH"R
Hüsamettin Cindoruk (Ba"kan)
"STANBUL
Kemal Naci Ek"i, Recep Ercüment Konukman
MALATYA
Münir Do%an Ölmeztoprak
MARD"N
Ali Yi%it
S"VAS
Ziya Halis
$IRNAK
Mahmut Alınak
VAN
Remzi Kartal

(Açık Üyelikler)
Bursa 1
Isparta 1
!stanbul 1
Yekûn 3





II. Çiller Hükümeti
05.10.1995-30.10.1995
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Bakanlar Kurulu

Ba!bakan
Tansu Ç!LLER (!stanbul)  05.10.1995-30.10.1995

Devlet Bakanı 
Necmettin CEVHER! ($anlıurfa)  05.10.1995-30.10.1995

Devlet Bakanı 
Cavit ÇA#LAR (Bursa)  05.10.1995-30.10.1995

Devlet Bakanı 
Ali Münif !SLAMO#LU (Kastamonu)  05.10.1995-30.10.1995

Devlet Bakanı 
Abdullah Aykon DO#AN (Isparta)  05.10.1995-30.10.1995

Devlet Bakanı 
Esat KIRATLIO#LU (Nev"ehir)  05.10.1995-30.10.1995

Devlet Bakanı 
Refaiddin $AH!N (Ordu)  05.10.1995-30.10.1995

Devlet Bakanı 
Ayvaz GÖKDEM!R (Gaziantep)  05.10.1995-30.10.1995

Devlet Bakanı 
Ömer BARUTÇU (Zonguldak)  05.10.1995-30.10.1995

Devlet Bakanı 
Mehmet BATALLI (Gaziantep)  05.10.1995-30.10.1995

Devlet Bakanı 
Abdul Baki TU# (Ankara)  05.10.1995-30.10.1995

Devlet Bakanı 
I"ılay SAYGIN (!zmir)  05.10.1995-30.10.1995

Devlet Bakanı 
Mehmet Selim ENSAR!O#LU (Diyarbakır) 05.10.1995-30.10.1995

Adalet Bakanı 
Bekir Sami DAÇE (Adana)  05.10.1995-30.10.1995

Milli Savunma Bakanı 
Vefa TANIR (Konya)  05.10.1995-30.10.1995

"çi!leri Bakanı 
Nahit MENTE$E (Aydın)  05.10.1995-30.10.1995

Dı!i!leri Bakanı 
Ali Co"kun KIRCA (!stanbul)  05.10.1995-30.10.1995

Maliye Bakanı 
!smet ATT!LA (Afyon)  05.10.1995-30.10.1995
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Milli E#itim Bakanı 
Turhan TAYAN (Bursa)  05.10.1995-30.10.1995
Bayındırlık ve "skân Bakanı 
Tunç B!LGET (Aydın)  05.10.1995-30.10.1995
Sa#lık Bakanı 
Do%an BARAN (Ni%de)  05.10.1995-30.10.1995
Ula!tırma Bakanı 
Ali $evki EREK (Tokat)  05.10.1995-30.10.1995
Tarım ve Köyi!leri Bakanı 
Nafiz KURT (Samsun)  05.10.1995-30.10.1995
Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mustafa Ate" AM!KL!O#LU (Çorum)  05.10.1995-30.10.1995
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Abdülbaki ATAÇ (Balıkesir)  05.10.1995-30.10.1995
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
$inasi ALTINER (Zonguldak)  05.10.1995-30.10.1995
Kültür Bakanı 
Köksal TOPTAN (Bartın)  05.10.1995-30.10.1995
Turizm Bakanı 
Bilal GÜNGÖR (Ankara)  05.10.1995-30.10.1995
Orman Bakanı 
Hasan EK!NC! (Artvin)  05.10.1995-30.10.1995
Çevre Bakanı 
Ahmet Hamdi ÜÇPINARLAR (Çanakkale) 05.10.1995-30.10.1995
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 19 Cilt 94 Birle!im 5 

Sayfa 393-410
10.10.1995 Salı

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Ba!kanvekili Yasin Hatipo"lu
KÂT!P ÜYELER: Abbas #nceayan (Bolu)

Kadir Bozkurt (Sinop)
Açılma Saati: 15.00

Hükümet Programının Okunması

BA$KAN — Sayın Ba"bakan, hükümet programını "imdi okuyaca%ını ifade et-
tiler.

Sayın Ba"bakanı, programı okumak üzere kürsüye davet ediyorum.

Buyurun. (DYP sıralarından ayakta alkı!lar)

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER ("stanbul) — Sayın Ba"kan, de%erli milletve-
killeri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 51. Hükümeti olarak huzurunuzdayız. Türkiye’nin 
zor bir döneminde a%ır bir sorumluluk üstlenen çalı"ma arkada"larım adına, yüce 
Meclisimizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

De%erli Arkada"larım, 

1991 Genel Seçimlerinden sonra kurulan DYP-SHP/CHP Koalisyon Hükümeti 
20 Eylül 1995’e kadar görevde kalmı"tır. 2 yıl 2 ay 15 gününde benim Ba"bakan 
sıfatıyla bulundu%um 50 Koalisyon Hükümeti Türkiye’de önemli kararlara imza 
atmı", önemli sorunların üstesinden gelmi", görev alan her arkada"ım üstün bir 
feragat duygusuyla çalı"mı"tır. 

Bu arkada"larımla birlikte hükümet sorumlulu%u yüklenmekten duydu%um 
onuru huzurlarınızda dile getirmek ve her birine ayrı ayrı te"ekkür etmek istiyo-
rum. 

De%erli Milletvekilleri, 

DYP’nin 4 yıldır sürdürdü%ü Koalisyon Hükümeti, Türk siyasi tarihinin anlamlı 
bir birlikteli%ini ifade etmi"tir. Cumhuriyeti kuran partiyle demokrasiyi kuran parti 
farklı siyasi prensiplere sahip olmalarına ra%men uyumlu ve verimli bir i"birli%i ger-
çekle"tirmi"tir. Yıpratıcı sorunların altına birlikte girmi" ve büyük bir sorumluluk 
duygusuyla hareket etmi"lerdir. DYP/SHP-CHP koalisyonlarıyla geçen bu dört yılın 
tarihimizde ba"arıyla verilmi" bir demokrasi sınavı oldu%una inanıyorum; hükmü 
tarih verecektir. 
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CHP’nin yeni lideri ile koalisyonu sürdürme arzumuz gerçekle"ememi"tir. Yeni 
CHP yönetiminin bu do%rultudaki tercihini saygı ile kar"ılamak durumundayım; 
ancak, Türkiye’nin acil sorunları bir hükümet bo"lu%una tahammül etmeyecek 
durumdadır. Sayın Cumhurba"kanımızın 51. Hükümeti kurma görevini bana ver-
mesini bu endi"eyle de%erlendirdim. Bazı partiler ve parti liderleriyle milletvekil-
lerinin sorumluluk bilinciyle DYP Azınlık Hükümetine verdikleri destek, bugünkü 
meclis aritmeti%i içerisinde demokratik bir çözüm imkânı yaratmı"tır. 

Demokrasiye ve parlamenter sistem içerisinde çözüm bulunabilece%ine dair 
inancı kuvvetlendiren bu partiler ve parti liderleriyle milletvekillerine hükümeti-
mize verdikleri destekten dolayı huzurlarınızda te"ekkür etmek istiyorum. Bu des-
te%e layık olmak ve gösterdikleri güveni hak etmek, hükümetimizin birinci sorum-
lulu%u olacaktır. 

Bu parlamentonun çatısı altında bulunan her milletvekili arkada"ım, milli 
iradenin temsilcisidir. Bu parlamentoda temsil edilen her siyasi parti yüce mille-
timizin e%ilimlerini, tercihlerini ifade etmektedir. Türk milletinin ortak çıkarları, 
sosyal ve ekonomik refahı, huzurlu ve güvenli bir toplum özlemi, itibarlı ve güçlü 
bir Türkiye, insan haklarına riayetkâr, ileri demokratik bir düzen hepimizin ortak 
paydalarını te"kil etmektedir. Farklı siyasi tercihler demokratik düzen içinde saygı 
ile ve ho"görü ile kar"ılanmalıdır. Ancak 51. Hükümet olarak biz bu mevcudiyeti-
mizi yukarıda sıraladı%ım ortak paydalara dayandırırken, hiç bir "ekilde vazgeçme-
yece%imiz temel ilkemizin ülkenin bölünmez bütünlü%ü, üniter devlet yapımız ve 
vatanda"larımızın birlik ve beraberli%i oldu%unu ifade etmek isterim. 

51. Hükümet bu ilkelere dayalı bir uzla"ma ve ho"görü anlayı"ına sahip olacak-
tır. Bu yüzden bir azınlık hükümeti olarak kurdu%umuz bu hükümetin yüce Meclisi-
mizden aldı%ı büyük bir destekle varlı%ını sürdürece%ine inanıyoruz. 51. Hükümet 
tarihe ho"görü ve uzla"ma hükümeti "eklinde geçmek arzusundadır. Bu konuda 
yüce Meclisimizde olu"acak ho"görüye dayalı bir uzla"ma ve sa%duyu anlayı"ına gü-
veniyoruz. 

De%erli Milletvekilleri, 
Bu Hükümet gerçekten a%ır bir sorumluluk yüklenmi"tir. Ekonomik dengele-

rin hala esas oldu%u, içerde ve dı"arda hayati sorunların bulundu%u bir dönemden 
Türkiye, bu Hükümet ile çıkacaktır. 

Demokratikle"me yolunda tarihi adımları bu hükümet atacaktır. Bu noktada 
a%ır sorumluluklar yüklenen hükümetin sizden geni" bir uzla"maya dayalı olarak 
destek bekleme hakkı vardır. Demokratik de%erlerden, açık toplumun faziletlerin-
den güç alarak bu deste%i sa%layaca%ınıza inanıyoruz. 

Kurdu%umuz azınlık hükümeti, bir mecburiyetin ve “demokrasilerde çare tü-
kenmez” inancını ürünüdür. Ülkeyi hükümetsiz bırakmamak, acil sorunlar kar"ı-
sında siyasi irade bo"lu%una meydan vermemek azminin sonucudur. 

Burada açıklıkla ifade ediyorum: Geni" tabanlı, ancak kolay karar alamayacak 
"ekilde olu"mu" hükümetlerle Türkiye siyasi kararlılık gösteremez. Önemli siyasi 
kararların ertelendi%i geçi" hükümeti ile Türkiye, üzerinde bulundu%u sırat köp-
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rüsünden geçemez. Hükümetimiz bir azınlık hükümeti de olsa, aldı%ı ve alaca%ı 
tüm kararların sahibidir. Ate"ten gömle%i bütün sonuçlarına katlanarak giymi"tir. 
Türkiye’de bir geçi" hükümeti veya seçime endeksli hükümet de%il, siyasi kararları 
süratle alan ve icraata geçen sorumlu, yetkili bir hükümet vardır. 

Kısaca, bu Hükümet en küçük bir siyasi irade zaafı gösteremeyecek olan kararlı 
bir hükümettir. 

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; 49. ve 50. Hükümetler “Hizmet Hüküme-
ti” olmu"tur. 

49. ve 50. Hükümet döneminde yapılan bazı hizmetleri belirtmekte yarar gö-
rüyorum. 

1992-1995 döneminde toplam 346 bin hektar alan sulamaya açılmı"tır. Ata-
türk Barajında depolanan suyu $anlıurfa ovasına ileterek bölgedeki ekonomik ha-
yata ivme kazandırılmasını sa%layacak olan $anlıurfa tüneliden su akıtılmı" ve Har-
ran Ovasının suya olan bin yıllık hasreti sona ermi"tir. 

Aynı dönemde enerji sektöründe, üretim kapasitesinde önemli artı" sa%lan-
mı"tır. 4.071 megavat kurulu güç yaratılmı", böylece Türkiye’nin toplam elektrik 
enerjisi kurulu gücü 21.277 megavata, üretim kapasitesi yılda 103,8 milyar kilo-
vata yükseltilmi"tir. Bu dönemde Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Menze-
let, I. Merhale, Adıgüzel Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Orhaneli Termik Santralı, 
Soma B 6’ncı Ünite, Gezende Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Kemerköy Termik 
Santralı gibi önemli projeler tamamlanmı"tır. 

Karayollarında 3.827 km. asfalt ve 2.435 km. stabilize yol yapımı; köy yolların-
da 24.9 bin km. asfalt ve 35.4 bin km. stabilize yol yapımı gerçekle"tirilmi"tir. Bun-
lara ilaveten 807 km.lik otoyol kesimi hizmete açılmı"tır. Bu dönemde, karayolu 
iyile"tirme, Baladız-Isparta-Antalya, Ankara-Polatlı-Sivrihisar ve Antalya-Alanya 
projeleri ba"latılmı", bunlardan Baladız-Isparta-Antalya karayolu hizmete alınmı"-
tır. 

Demiryollarında toplam 700 km. yol yenilemesi ile 288 km. yol elektrifikasyo-
nu yapılmı", bu çerçevede Ankara-Eski"ehir elektrifikasyonu tamamlanmı"tır. 

Havayolu ula"tırmasında aynı dönemde Isparta Havaalanı yatırımı ile Atatürk 
Havalimanı’nın trafik yo%unlu%unu azaltmaya yönelik olarak Çorlu Askeri Havaa-
lanı ve Kocaeli Cengiz Topal askeri havaalanlarının tevsi yatırımları ba"latılmı"tır. 

THY daha önceki yıllarda ba"lattı%ı modernizasyon ve standardizasyon çalı"-
maları sonucunda 1994 yılında dünyanın en genç filolarından birini olu"turmu", 
toplam uçak sayısı 1995’de 64’e, koltuk kapasitesi ise 9.860’a ula"mı"tır. 

Haberle"me sektöründe ça%da" teknolojilerin ülkemize kazandırılması çalı"-
malarına devam edilmi", Türksat 1-B uydusu yörüngeye oturtularak Avrupa’dan 
Asya’ya kadar Türk dünyasına ileti"im imkânı getirilmi"tir. 

Telefon santral kapasitesi 1995 yılında 14,5 milyon hata, telefon abone yo%un-
lu%u ise yüzde 21’e yükseltilmi"tir. Ayrıca cep telefonu sistemi ülkemize kazandırıl-
mı" ve abone sayısı kısa sürede 280 bine ula"mı"tır.
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E%itim sektöründe; toplam 30.234 ilkokul ve ortaokul dersli%i yapılmı"tır. Ay-
rıca genel lise ve çe"itli meslek lisesi olarak toplam 456 okul hizmete açılmı"tır. 
22’si devlet üniversitesi, 2’si yüksek teknoloji enstitüsü ve 4 vakıf üniversitesi ol-
mak üzere toplam 28 yeni üniversite kurulmu"tur. 

Sa%lık sektöründe; çe"itli büyüklükte toplam 89 adet hastane açılmı", hizmete 
sunulan hasta yata%ı sayısı toplam 6.061 adet olmu"tur. Aynı dönemde toplam 447 
sa%lık oca%ı ve 1.281 sa%lık evi hizmete alınmı"tır. 

Bu dönemde 545 belediyenin içmesuyu tesis bitirilmi"tir. Hizmete alınan bele-
diye kanalizasyon tesis sayısı ise 21’dir. 27.411 ünite köy içmesuyu tesisi i"letmeye 
alınmı"tır. 

Bu dönemde 3.792 hektar alana sahip 18 adet organize sanayi bölgesi tamam-
lanmı"tır. Ayrıca çe"itli büyüklükte ve 13.694 i"yerine sahip 60 adet küçük sanayi 
sitesi hizmete açılmı"tır. Bunlar, daha önceki iktidar dönemlerinde yapılanlardan 
birkaç misli fazladır.

Ayrıca, 49’uncu ve 50’nci hükümetlerimiz, bu ülkenin zor günlerinde, vatan-
da"larımızın deste%i, birlik ve beraberlik içinde neler yapılabilece%ini, ülkemizin ta-
lihsiz kö"esi Erzincan’da ispatlamı"tır. Erzincan, devletin, halkına sahip çıkmasının 
en güzel ve anlamlı bir belgesi olarak tarihe mal olmu"tur. Üçbuçuk yıl önce yerlebir 
olan ve 1.000’e yakın vatanda"ımızın hayatını kaybetti%i Erzincan’ın yaraları hızla 
sarılmı", yıkılanların yerine yenisi konulmu", Erzincan, eski canlılı%ına kavu"tu-
rulmu"tur. Erzincan, devletin halkına sahip çıkmasının en önemli simgesi olarak 
ortadadır.

Erzincan’ı yeniden yaratma yolundaki kararlılı%ımızı Senirkent depreminde de 
göstererek, bu yöremizin yaralarının da kısa sürede sarılması için özel bir kanun 
çıkardık.

51’inci hükümetin kuruldu%u gün, Dinar afet bölgesi için hazırladı%ımız kanun 
tasarısı da Meclise sevk edilme sürecine girmi"tir.

Bu özel yasalar, bu yörelerimizi ve insanlarımızı kucaklayacak, onların acılarını 
dindirmesi için planlanan i"lerin kısa sürede yapılmasını sa%layacaktır. Hükümeti-
miz, zorda kalan vatanda"ımızı sahipsiz ve yalnız bırakmaz.

Sayın Ba"kan, De%erli milletvekilleri; Ayrıca 49. ve 50. Hükümetler, birer hiz-
met hükümeti olmu"lardır. Terörle mücadelenin üzerine kararlılıkla gidilmeye 49. 
Hükümet zamanında ba"lanmı"tır. Birçok sorunların a"ılması için alt yapı bu hükü-
met döneminde olu"turulmu"tur. 

50. Hükümet terörü sindirmi"tir. 50. Hükümet kuruldu%u günlerde terör 
Güneydo%u’yu kan gölüne çevirmi"ti. Güvenlik Kuvvetlerimizin arkasına, siyasi 
kararlılı%ımızı koyduk. “Terör ya bitecek ya bitecek” dedik. Güvenlik güçlerimizin 
büyük fedakârlıklarla, canı pahasına bir görev a"kıyla sürdürdü%ü mücadele ile te-
rörü sınırlarımız dı"ına attık, dar bir alana mahkûm ettik. 

Verece%im "u rakamlar, bu konudaki ba"arıyı yansıtacaktır. 1984’den Ekim 
1995 ba"ına kadar toplam 22.892 terörist ele geçirilmi"tir. Sadece, 50. Hükümetin 
göreve ba"ladı%ı Haziran 1993’den bugüne kadar geçen sürede ele geçirilen terörist 
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sayısı 16.800’dür; yani Hükümet etti%imiz iki yıl ve 2 ay 15 günde, ele geçirilen te-
rörist sayısı, ondan önceki on yıllık dönemde ele geçirilen terörist sayısının yakla"ık 
iki katından fazladır. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler)

Bu bölgemizde artık vatanda"larımız huzur ve güven içinde ya"amaktalar. Ha-
yat normale dönmü"tür. Halkımız adeta bir “Çanakkale ruhu” anlayı"ı ile mücade-
leye ve birlik ve beraberli%e destek vermi"tir. Bu, gözbebe%imiz kahraman silahlı 
kuvvetlerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin, vatanda"larımızın, kısaca devletimizin 
ba"arısıdır. 

Hızla terörden arınan bölgemizi batıdan farksız bir vatan topra%ı haline getir-
meye kararlıyız. 

Bu konudaki çalı"malarımızı, “Onarım Projesi” adıyla ba"lattık. Bu proje çer-
çevesinde Do%u ve Güneydo%u’daki illerde hayvancılı%ı geli"tirmek amacıyla açılan 
yüzde 20 faizli kredinin limiti 2 trilyon liradır. Bu kredi "imdi 10 trilyona, daha 
sonra da 20 trilyon liraya çıkarılacaktır. 

Aksiyon planıyla da bu bölgelerdeki alt yapı yatırımlarına öncelik verilmi", bu 
yatırımlar tasarruf tedbirlerinin dı"ında tutulmu"tur. 

Konut, bu bölgeye yo%un olarak götürece%imiz bir ba"ka faaliyet alanıdır. Bu 
amaçla, Diyarbakır, $ırnak, Hakkari illerinde ba"latılmı" olan 2.910 adet konut 
projesine 1995 yılı sonuna kadar 1,5 Trilyon lira harcanmı" olacaktır. 

Yöreye götürülen büyük sulama projeleri sonucunda, bölgede, pamuk üreti-
minde büyük artı"lar kaydedilmi"tir. Bu yörede üretilen pamu%u de%erlendirmek 
amacıyla tekstil sanayi, hayvancılık ve konutun yanı sıra üçüncü sektör olarak des-
teklenecektir. 

50. Hükümetin kar"ıla"tı%ı bir di%er önemli sorun, ekonomik dengeler olmu" 
ve 5 Nisan 1994 Kararları bu nedenle alınmı"tır. Yıllardır a"ırı iç ve dı" borç biri-
kimi ile bütçe kontrolünü kaybetmi" ve son 14 yıldır ciddi bir istikrar programı 
uygulanmayan Türkiye bir krizin e"i%ine gelmi"ti. 1994 yılının ilk aylarında para, 
sermaye ve döviz piyasalarında olu"ulan dengesizliklerin, ekonomiyi hiper enflas-
yon ve durgunlu%un birlikte ya"andı%ı bir konjonktüre sürüklemesini engellemek 
ve ekonominin orta ve uzun vadede sa%lıklı ve sürdürülebilir bir büyüme temeline 
oturtulmasını sa%lamak amacıyla 5 Nisan kararları yürürlü%e konulmu"tur. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki; 5 Nisan Kararları ba"arılı olmu"tur. !ç ve 
Dı" dengede sürdürülemez boyutlara ula"an açıklar, bu kararlar ile daraltılarak eko-
nomik dengeler yeniden tesis edilme a"amasına gelmi"tir. 1993 yılında 6,4 milyar 
dolar açık veren cari i"lemler dengesi 1994 yılında 3 milyar dolar civarında fazla 
vermi"tir. 1994 yılında ihracatın ithalatı kar"ılama oranı yüzde 52’den yüzde 78’e 
yükselmi" ve dı" ticaret açı%ı 14,1 milyar dolardan 5,2 milyar dolara getirilmi"tir. 

1988 yılından beri sürekli artan kamu açıkları ilk kez 1994 yılında daraltılmı"-
tır. Kamu açıklarının hızla dü"ürülmesi amacıyla alınan tedbirler sonucunda 1993 
yılında yüzde 6,7 olan bütçe açı%ının GSMH’ya oranı 1994 yılında yüzde 3,8’e indi-
rilmi" ve faiz dı"ı bütçe fazlası verilmi"tir. 
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1994 yılında dı" borç ödemeleri hiç dı" borç kullanılmadan zamanında yapıl-
mı"tır. 

5 Nisan öncesinde 3,3 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz rezervleri, bu-
gün 15 milyar doları a"mı" bulunmaktadır. Bu Cumhuriyet tarihinde ilk kez ya"an-
maktadır. 

Türkiye dı" yardım almadan radikal bir istikrar programı uygulayan nadir ül-
kelerden birisi olmu"tur. 1993 yılında 10,7 milyar dolar net dı" borç kullanılırken, 
1994 yılında 8,5 milyar dolarlık net dı" borç ödemesi yapılmı"tır. Yani, 1994 yılında 
1993’e kıyasla 19,2 milyar dolarlık daha az dı" imkân kullanmı"tır. !lk kez 1994 
yılında dı" borç stokunda azalma meydana gelmi"tir. 

1995 yılının ikinci çeyre%inde, gerek üretimde, gerekse kapasite kullanımında 
gözlenen artı"lar, ekonominin tekrar büyüme sürecine girdi%ini göstermektedir. 
Nitekim, 1995 yılının ikinci çeyre%inde gayrisafi yurtiçi hâsıla yüzde 13.5 oranında 
artmı"tır. 

Dı"ardan hiç kaynak kullanmadan uygulanan bir istikrar programından sonra, 
büyümeye bu kadar çabuk geçilmesinin bir örne%ini hiç bir ülkede bulamazsınız. 

!hracattaki artı" bir önceki yıla göre %30’lara çıkmı" ve bu e%ilim devam et-
mektedir. !hracatın yılsonunda 21 milyar doları a"ması beklenmektedir. Ekonomi-
deki canlanmanın etkisiyle ithalat da artı" sürecine girmi" bulunmaktadır. 

1993 yılında yüzde 12,9, 1994 yılında yüzde 28,7 olan reel faiz oranı, 1995 
yılının Ocak-A%ustos döneminde yüzde 8,2’ye gerilemi"tir. 

1994 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 102,5 olan toptan e"ya fiyatları artı" 
hızı, 1995 yılında yüzde 45,5’e gerilemi"tir. 

De%erli milletvekilleri, onsekiz ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkan ve dünyada 
uygulanan istikrar programında pek görülmeyen bu olumlu geli"meler, ekonomi-
mizin gücü ve dinamizmi yanında aldı%ımız tedbirlerin do%rulu%unu da yansıtmak-
tadır. Bütün ekonomik göstergeler Türkiye’de 5 Nisan kararlarının getirdi%i önemli 
yapısal de%i"ikliklerin ba"lamı" oldu%unu göstermektedir. Bununla beraber hassas 
dengeler devam etmektedir. 

Ekonomideki mevcut iyile"menin devam etmesi ve halkımızın fedakârlıklarının 
bo"a gitmemesi için, istikrarı bozacak her türlü davranı"tan kaçınmak gerekmek-
tedir. 

Bilindi%i gibi 5 Nisan Kararları ile toplumun her kesimi belirli ölçüde fedakârlık 
göstermi"tir. Nitekim, memur maa" artı"ları sınırlı tutulmu", yüksek gelir grup-
larından yakla"ık 90 trilyon lira ek vergi alınmı" ve tarımsal destekleme alımları 
sınırlandırılmı"tır. Böylece istikrar paketini yükü, toplum kesimleri arasında e"it 
da%ıtılmaya çalı"ılmı"tır. 

5 Nisan Kararlarının bir yıllık uygulama döneminde, Merkez Bankası’nın daha 
özerk bir yapıya kavu"turulmasını, özelle"tirme, sosyal güvenlik, te"vikler, tarım-
sal destekleme, birlikler, mahalli idareler ve kamu istihdamı alanlarındaki yapısal 
reformlarda önemli adımlar atılmı"tır. 
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Ekonomide verimlilik artı"ı ve kamu giderlerinde, dolayısıyla kamu açıklarında 
azalma sa%lamak amacına yönelik olarak hazırlanan Özelle"tirme Kanunu Anayasa 
Mahkemesi’nden döndükten sonra, tüm engelleri a"arak yürürlü%e girmi"tir. Yüce 
Meclisimizinde yakından bildi%i gibi, büyük güçlüklerle çıkardı%ımız bu kanun ile 
özelle"tirme uygulamalarını yürütmek üzere Özelle"tirme Yüksek Kurulu ve Özel-
le"tirme !daresi Ba"kanlı%ı kurulmu" ve Özelle"tirme Fonu olu"turulmu"tur. Özel-
le"tirme uygulamalarında uyulacak ilkeler, özelle"tirme yöntemleri, özelle"tirme 
sonucu i"siz kalabilecek olanlara sa%lanacak mali ve sosyal haklar, de%er tespiti ve 
ihale tespiti ve ihale yöntemleri belirlenmi"tir. 

Yıllardır üzerinde u%ra"ları Yap-!"let-Devret modelini sa%lam bir hukuki taba-
na oturtmak ve böylece 30 milyar doların üzerinde bir proje paketini, bütçe dı"ı 
imkanlarla özel kesim eliyle gerçekle"tirebilmek amacıyla gerekli olan mevzuat dü-
zenlemeleri 1994 itibariyle tamamlanmı" ve yürürlü%e girmi"tir. 

Kamu iktisadi te"ebbüslerinin özel sektör kurulu"ları gibi hacze, iflasa ve 
tasfiyeye açık omları için gerekli yasal düzenlemeler gerçekle"tirilmi"tir. Böylece 
K!T’lerin piyasa disiplini içerisinde çalı"malarını sa%layacak bir ortam olu"turul-
mu"tur. 

Kamuya sadece yük olan ve özelle"tirilmelerine imkân bulunmayan, ET!BANK, 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve TEKEL Genel Müdürlü%ü’ne ait bazı tesislerin 
üretim faaliyetleri durdurulmu"tur. Karabük Demir Çelik !"letmeleri sembolik bir 
bedelle çalı"anlara devredilerek, özelle"tirmede önemli bir örnek uygulama yapıl-
mı"tır. 

5 Nisan Kararları ile tarımsal destekleme politikalarının yeniden bir düzene 
oturtulması amacıyla ürün fiyat desteklemelerinden vazgeçilerek, dünya fiyatla-
rının sa%ladı%ı refahın çiftçiye aktarılmasına imkân veren bir politika izlenmesi-
ne ba"lanmı"tır. Çiftçiye destek diye verilen paralar, çiftçimizin eline geçmiyordu. 
Bizim getirdi%imiz sistem, bunu önlemi"tir. Fiyat desteklemeleri yerine, girdilere 
sübvansiyon veren bir uygulama ile ödemelerin do%rudan çiftçilere yapılması uy-
gulaması ba"latılmı"tır. 

Tarımsal ürünlerin borsalarda i"lem görmesini te"vik amacıyla, borsalarda ya-
pılan i"lemlerin daha dü"ük oranlarda vergilendirilmesine ba"lanmı"tır. 

Ayrıca, arz fazlası olan ürünlerde ekim alanlarının sınırlandırılması çalı"mala-
rına devam edilmi"tir. Böylece çiftçinin eline daha iyi fiyat geçmesi olana%ı yaratıl-
mı"tır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının kaynak yaratmalarının sa%lanması, bütçe üze-
rindeki yüklerinin azaltılması ve emeklilikte nimet-külfet dengesinin kurulması 
hedefi do%rultusunda çalı"malar halen sürdürülmektedir. 

5 Nisan Kararları ile öngörüldü%ü biçimde, kayıt dı"ı ekonomiyi sisteme dahil 
etmek ve vergide etkinli%i artırmak amacıyla hazırlanan Kanun Tasarısı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nden geçerek kanunla"mı"tır. 

Bu çerçevede; herkese bir vergi numarası verilerek, mükellef sayısı 5 mil-
yondan, yılsonunda 15 milyona ula"acaktır. Herkesin vergi mükellefi oldu%u bir 
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Türkiye’yi hedefliyoruz. Ayrıca, bu kanunla, cezai yatırımlar artırılarak, vergi ka-
çakçılı%ının önlenmesi amaçlanmı"tır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Türkiye’de serbest piyasa sistemini tam ve sa%lıklı bir "ekilde i"letmek ve reka-

bet ortamını sa%lamak üzere gerekli kurumsal ve hukuki altyapı olu"turmaya yöne-
lik düzenlemelere hız verilmi"tir. Bu ba%lamda; 

Rekabetin korunması hakkında kanun yürürlü%e konulmu"tur. 
Tüketicinin haklarını korumaya yönelik, Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-

nun da yürürlü%e girmi"tir. 
Türkiye’de teknolojik geli"meyi hızlandırmak amacıyla Türk Patent Enstitüsü 

kurulmu" ve faaliyete geçmi"tir. 
Fikir hakların korunmasında etkinli%i sa%lamak ve uluslararası standartlarda 

korumayı ülkemizde de gerçekle"tirmek amacıyla, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
ile Sinema Video ve Müzik eserleri Kanunu’nda gerekli düzenlemeler yapılmı"tır. 

Daha önce hukuki düzenleme olmayan alanlarda bu eksikli%i gidermek ve 
mevcut mevzuatta Avrupa Toplulu%u Mevzuatına uyum sa%lamak amacıyla, Kanun 
Hükmünde Kararname ile gerçekle"tirilmi"tir. 

Sermaye piyasasında yapılan düzenlemelerle, sermayenin tabana yayılması ve 
uluslararası yatırımcıların piyasalara girmesi sa%lanmı"tır. 

Bütün bunların yanısıra, tabii ki 50. Hükümetin en önemli icraatlarından biri 
Gümrük Birli%i giri"imidir. 6 Mart 1995 tarihli Avrupa Birli%i Ortaklık Konseyi ka-
rarı ile 22 yıl süren geçi" dönemi tamamlanarak, 1996 yılı ba"ında Gümrük Birli%i 
ve AB’ne tam üyelik sürecinde önemli bir adım atılmı"tır. 

Kısacası, 50’nci hükümet, 2 yıl 3 ay gibi bir sürede, terörle mücadelesini ba"a-
rıyla sürdürürken, 5 Nisan kararlarını cesur bir biçimde almı", bu arada, Merkez 
Bankasını özerkle"tirmi", dı" dengeleri tümüyle düzeltmi", iç dengeleri belli bir 
düzeltme a"amasına koymu", enflasyonu, kısmen yukarı çıkı" a"amasından durak-
lama ve a"a%ı inme a"amasına indirmi", bu arada, bir büyümeye tekrar geçi"i sa%la-
mı", vergide büyük bir reform yapmı", Yedinci Be" Yıllık Planla, yepyeni bir de%i"im 
programı anlayı"ını ve yeni planlama anlayı"ını ortaya koymu", gümrük birli%ini, 
32 yıl sonra, ilk kez, Ortaklık Konseyinde onaylatmı" ve geçen günlerde, petrol 
boru hatlarının Türkiye’den geçmesi gibi bir olguda çok önemli bir adımı atmı"tır.

Bunu, iki ayrı görü"e sahip iki partinin olu"turdu%u bir Koalisyon Hükümeti 
ba"armı"tır.

Ayrıca, bu arada, - bir tanesi genel mahallî seçim olmak üzere - 5 tane seçim ge-
çirilmi", Koalisyon orta%ımız dört kez genel ba"kan de%i"tirmi" ve büyük bir özve-
riyle, dı"arıdan hiç borç alınmadan, borç ödeme sürecinde, bir de önemli bir katılım 
devrimi ya"anmı"tır.

Televizyonların sayısı bu dönemde hızla artmı", mahallî televizyonlar ye"ermi" 
ve büyük bir demokratik ve özgürlük ortamı içinde, bütün bunları ba"arma gibi bir 
nokta yakalanabilmi"tir.
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De%erli arkada"larım, istikran korumada, uzla"ma ve de%i"im hükümeti olma 
kararlılı%ı içerisindeyiz.

51’inci hükümet, bir ho"görü ve uzla"ma hükümeti olacaktır; ho"görüyü, uz-
la"mayı egemen kılacaktır.

51’inci hükümet, aynı zamanda, bir çözüm hükümeti olacaktır.
Bu hükümetin siyasî misyon olarak üstlendi%i 6 öncelikli konu vardır. Bu ön-

celiklerimiz "unlardır:
Terörle mücadele, içte ve dı"ta aynı kararlılıkla sürdürülecektir.
Terörle mücadeleyi, kuruldu%u günden bu yana büyük bir kararlılık ve cesaretle 

sürdüren Hükümetimiz, güvenlik güçlerimizin canı pahasına ortaya koydukları ça-
bayla, bölgede ve büyük kentlerimizde güvenli%i sa%lamı"tır. Hükümetimiz, üniter 
devlet yapımızdan hiçbir "ekilde taviz vermeden, bu yoldaki mücadelesini içte ve 
dı"ta sürdürmeye kararlıdır.

!kinci önceli%imiz, terörden zarar gören Do%u ve Güneydo%u Anadolu Bölge-
lerimiz ve yörede ya"ayan vatanda"larımızın kucaklanması olacaktır. Güvenli%in 
sa%landı%ı yörede, "imdi, sıra, yaraların sarılmasına gelmi"tir. Hükümet, bu yöre-
mizdeki insanlarımızı, bölgeye refah getirici bütün ekonomik önlemleri alarak ku-
caklayacaktır. Harran Ovasına akan su, Do%u ve Güneydo%u Anadolu Bölgesi için 
atılım kayna%ı olacaktır.

Bu ba%lamda, konut, hayvancılık ve tarıma dayalı pamuk ve tekstil sanayii, ön-
celikle ele alınacak projelerdir.

Yöre halkının terk etti%i, güvenli%i sa%lanmı" köylerine dönmeleri için bir prog-
ram hazırlanıp uygulanacak ve zararların giderilmesi için bütün imkânlar seferber 
edilecektir. Yöredeki istihdam sorununu a"abilmek için, devlet imkânlarının yanı 
sıra özel sektör de devreye sokulacaktır.

Güneydo%uda bo"altılan köylerden, güvenlik yönünden uygun olanlarına, va-
tanda"larımızın geri dönü"ü sa%lanacak ve bu köylerde, vatanda"larımızın u%radık-
ları zararlar kar"ılanacaktır.

Üçüncü önceli%imiz, ekonomideki istikrarı sürdürerek, dengelerin bozulması-
na ve yeni bir ekonomik krizin ya"anmasına müsaade etmemek olacaktır.

Ancak, aylardır sürüncemede kalan toplusözle"me tıkanıklı%ına çözüm bula-
rak, i"çilerimizi kucaklayaca%ız. Bunu yaparken, kamu kesimindeki net ortalama 
i"çi ücretlerinin, ortalama memur maa"ının 2,8 katı, memur emeklisinin 4,2 katı, 
i"çi emeklisinin 5,9 katı oldu%u dikkate alınarak, memur, memur ve i"çi emeklisi ve 
bunların dul ve yetimlerine tatmin edici olanaklar sa%lanacaktır. Bu, Hükümetimi-
zin en öncelikli meselelerinden biri olacaktır.

Bütün bu iyile"tirmeleri yaparken, verilecek paranın 60 milyon vatanda"ımızın 
parası ve hakkı oldu%unu gözden ırak tutmayaca%ız.

Ekonomik istikrarın sürdürülmesinde özelle"tirmenin esas oldu%u bilinciyle, 
bu alandaki uygulamaya da kararlılıkla devam edece%iz.
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De%erli milletvekilleri, hükümetler, her kesimin hükümetidir Parlamentoların 
ve hükümetlerin kullandıkları ülke kaynakları ise yalnız bir kesimin de%il, bütün 
toplumun hakça ve adaletli yararlanaca%ı ortak varlıklardır. Hükümetlerin ve par-
lamentoların yapaca%ı i" ve hatta görev, bu hakka ve adalete uymaktır, haksızlık ve 
adaletsizlik yapmamaktır; bunu yapmaya hakları da yoktur; çünkü, millet adına 
görev yapmaktadırlar, bütün millet adına görev yapmaktadırlar; yani, i"çilerimizin 
yanında, memurlarımızın, di%er dar gelirli kesimlerin, kamu kesimi dı"ında çalı"an 
i"çilerimizin, sanatkârlarımızın, esnafımızın ve çiftçinin; yani hepsi adına görev 
yapmaktadırlar.

Parlamentoyu, hükümetlerin yapması gereken pek çok olayın yalnız bir tane-
siyle etki altına almaya çalı"mak, millî irade kavramına uymaz. Bu parlamentoların 
üstün irade kavramına da genel temsil kavramına da ne ölçüde uygun dü"er, bunu 
da ayrıca hesap etmek gerekir. Parlamentolar, krizlerin yaratıldı%ı de%il, krizlerin 
çözüldü%ü yüce kurumlardır. Türk Parlamentosunun da bunu yapaca%ına yürekten 
inanıyorum.

Hükümetimizin bir di%er önceli%i de "udur: Gümrük birli%inin, dünyayla bü-
tünle"menin çok önemli bir a"aması oldu%unu kabul ederek, bu konudaki tüm 
adımları atarak, sonuca ula"mak amacındayız.

51’inci hükümet olarak bir di%er önemli önceli%imizle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde öncelikli olarak, "u yasama çalı"malarını, uzla"ma içerisinde sonuca 
ba%lamak hedefini güdüyoruz:

Anayasa de%i"ikli%iyle ilgili uyum yasalarının, seçimlerden önce çıkarılması,

Adil bir seçim kanunu çıkarılması,

Demokratikle"me standartlarının yükseltilmesini sa%layacak yasaların gerçek-
le"tirilmesi,

8’inci maddenin de%i"tirilerek, Türkiye’nin bölünmez bütünlü%üne zarar ver-
meyecek "ekilde, dü"ünce ve ifade hürriyetinin önünde bir engel olmaktan çıkarıl-
ması,

Özelle"tirme uygulamalarının Türkiye Büyük Millet Meclisine ba%lı veya özerk 
bir kurul tarafından denetlenmesini sa%layacak düzenlemenin yapılması,

Yolsuzluklara kar"ı etkin kurumsal önlemlerin alınması.

Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan, Mal Bildiri-
minde Bulunulması (ANAP sıralarından alkı!lar) Rü"vet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu Tasarısı, Devlet !hale Kanununda de%i"iklik tasarısı ve Memurlar ve Di%er 
Kamu Görevlilerinin Bazı Suçlarının Kovu"turulması Hakkında Kanun Tasarısının 
hızla kanunla"tırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir uzla"ma ortamı yara-
tılarak sa%lanacaktır.

Ayrıca, Adalet Bakanlı%ınca, adaletin süratle ve sa%lam zeminde tahakkuku 
için hazırlanan yedi kanun tasarısı da Parlamento gündemindedir. Bu tasarıların 
da hızla kanunla"tırılması hedefimizdir.
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Altıncı bir öncelik olarak, dı"politika alanında, devlet yapısının dayandı%ı ilke-
ler bakımından Atatürk’ün çizmi" oldu%u yoldan yürüyerek, ili"kiler, barı", dostluk, 
kar"ılıklı i"birli%i esası çerçevesinde yürütülecektir. Hedefimiz ve amacımız, dünya-
da sulh, bölgede sulh, ülkede sulh olacaktır.

Bu ba%lamda, gümrük birli%inin tamamlanması ve Avrupa ile bütünle"me, 
Orta Asya ve Kafkaslarda ba%ımsızlı%ını yeni kazanmı" ülkelerle ili"kiler, bu böl-
gelerdeki karde"lerimizi ilgilendiren sorunlar, hampetrolün ve di%er do%algaz hat-
larının Türkiye üzerinden Akdeniz’e sevk edilmesi, Balkanlar ve Bosna meselesi, 
Ortado%u barı" süreci, Kuzey Irak’taki durum ve Kıbrıs sorunu gibi konular hassa-
siyetle izlenecektir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; programımızdaki bu önceliklerin bir kıs-
mını açmak istiyorum.

Türkiye Devleti, üniter bir devlettir, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün-
dür. Devletin dili, bayra%ı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin egemen-
lik hakları, her türlü tartı"manın üzerinde ve dı"ındadır. (DYP sıralarından alkı!lar)

Ülke çıkarlarını ve milletin üstün de%erlerini koruyan ve önde tutan Atatürk 
milliyetçili%ini, uygar dünyanın temel de%erlerinden biri olarak görüyor ve benim-
siyoruz.

Bugün, insan hak ve hürriyetlerinin öne çıktı%ı bir ça%dayız. Üç hürriyetin 
ya"amsal oldu%u görü"ündeyiz. Dü"ünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve te-
"ebbüs hürriyeti. Sa%lam bir siyasal rejim, bu üç hürriyete dayanmak zorundadır. 
Ça%da" rejimler, devletin niteliklerini bozmadan bu üç hürriyeti ba%da"tıran rejim-
lerdir. Hükümetimiz, bu üç hürriyeti de temel olarak görmekte ve ki"ilerin bu hür-
riyetlerin kapsamındaki farklı tercihlerinin ho"görüyle kar"ılanması gerekti%ine 
inanmaktadır.

Seçime giderken, artık her sefer tartı"ılmayan, hem seçime katılan partilerin 
adaletli bir "ekilde Mecliste temsilini hem de siyasî istikrarın mümkün oldu%u ka-
dar kurulmasını amaçlayan bir nispî seçim sistemini hep beraber yerle"tirmeliyiz.

Seçim yasaları, parlamentoların ve parlamenter rejimlerin sa%lıklı kurulu" ve 
i"leyi"ini sa%lamakta en etkin unsurlardan biridir. Bu gerekçelerle Hükümetimiz, 
seçim yasasıyla ilgili olarak, bu amaçların mümkün olan en uygun "ekilde ba%da"-
tırılmasını sa%layabilmek için, Mecliste temsil edilen bütün siyasî partilerle birlikte 
verimli ve ciddî bir çalı"ma sürecini ba"latmaya kararlıdır. Böyle bir methe, olabil-
di%ince geni" bir uzla"mayla ula"mak arzusundayız.

Esasen, Anayasamızda seçim bahsinde yapılan de%i"iklikler, bu yönde bir se-
çim sistemini getirmektedir. Türkiye, sistemlerin oturdu%u ve de%i"imlerin evrim 
"eklinde gerçekle"ti%i bir ülke olmalıdır.

Siyasî akım, olu"um ve dü"üncelerin Mecliste mümkün olan en geni" "ekilde 
temsilini, toplumsal barı"ın ve siyasî istikrarın gere%i sayarız. Tek veya çift turlu 
dar bölge sistemine gitmeyi do%ru bulmuyoruz.

Bu reformun anahtarlarından biri, yine Anayasamızda yapılmı" de%i"ikliklerle 
öngörülmü" olan, yabancı ülkelerde oturan milyonlarca vatanda"ımıza seçme hak-



II. Ç"ller Hükümet" • 6933

kinin tanınmasıdır. Bunun gibi, yeni seçim kanunu, 18 ya"ını doldurmu" olan Türk 
vatanda"larının da seçme hakkını kullanmalarını sa%layacaktır.

Hükümetimizin seçimden önce Önemli görevlerinden biri, Anayasa de%i"ik-
li%iyle ilgili uyum yasalarını kanunla"tırmaktır. Meclisteki tüm partilerle sa%lana-
cak uzla"mayla gerçekle"tirmeye çalı"aca%ımız kanunlar "unlardır: Siyasî Partiler 
Kanunu, Seçim Kanunu, Sendikalar Kanunu, Dernekler Kanunu, 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu, 2547 sayılı YÖK Kanunu, 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyeli%iyle Ba%da"mayan !"ler Hakkında Kanun, 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunu, 3224 sayılı Türk Di" Hekimleri Birli%i Kanunu, Türk Tabipler Birli%i Kanu-
nu, Eczacılar Birli%i Kanunu, Mimar ve Mühendis Odaları Birli%i Kanunu, Ticaret 
ve Sanayi Odaları Birli%i Kanunu.

Son yıllarda büyük bir küresel de%i"imi gözlemekteyiz. Komünizm çökmü" ve 
demokrasi, hemen her yerde yükseli"e geçmi"tir; ancak, her "eyin yerine oturdu%u-
nu söylemek mümkün de%ildir. Böyle bir ortam, beraberinde riskleri ve imkânları 
da getirmektedir. Dı" politikamızın ana amacı, bu imkânlardan azamî "ekilde ya-
rarlanmaktır.

Türkiye, co%rafî konumu itibariyle bir kav"ak noktasındadır; zor bir bölgede 
bulunmaktadır.

Türkiye, dı" politikasında, devlet yapısının dayandı%ı ilkeler bakımından 
Atatürk’ün çizmi" oldu%u yolda yürümektedir; Batı dünyasının ve Avrupa’nın bir 
parçasıdır; ama, co%rafî konumu itibariyle de, Balkanlar, Ortado%u, Kafkaslar ve 
Orta Asya cumhuriyetleriyle de çok yakın ili"ki içindedir. !çinde bulundu%u sancılı 
co%rafya, Türkiye’yi, daima dikkatli olmaya yöneltmi"tir.

Bir asırdan fazla bir zaman dilimi içerisinde demokratikle"me sürecini ya"ayan 
ülkemiz, bugün, Avrupa Birli%i ile beraberlik yolunda önemli bir noktadadır. Güm-
rük birli%i, Türkiye için oldu%u kadar, Avrupa için de önem ta"ımaktadır. Türkiye ve 
Avrupa, önlerine gelmi" bulunan bu tarihî fırsatı yakalamak zorundadır. Gümrük 
Birli%i Antla"ması, sırf, bir ticarî antla"ma de%ildir; Avrupa ile beraberlik yolunda 
kuramsal ve kavramsal yönden de büyük önem ta"ımaktadır. Orta Asya cumhuri-
yetleri de, gümrük birli%ini desteklemekte ve Türkiye’yi, Batı’ya açılan pencereleri 
olarak kabul etmektedirler. Türkiye’nin, Avrupa ile beraberli%i, küresel biçimde bir 
barı" misyonudur.

Gümrük birli%i, bir yasal zorunluluktur; en geç, 31 Aralık 1995 tarihinde yürür-
lü%e girecektir. Gümrük birli%i, Avrupa Parlamentosunca sözü edilen tarihten önce 
onaylanmalıdır, onaylanacaktır. Bu itibarla, Türkiye, bu konuda, süratle, kendisine 
dü"eni yapmak zorundadır. Yapmamız gerekenleri; egemenli%imizden, devletimi-
zin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü%ünden ve Türklü%ün vazgeçilmez yüksek 
hak ve çıkarlarından ödün vermeden yapıyoruz ve yapmaya devam edece%iz.

Dünyada, bölgesel kurulu"ların, gerek siyasal gerek ekonomik alanda giderek 
önem kazandıkları bir ça%ı ya"ıyoruz. Böyle bir ortamda, Türkiye’nin, gerek siyasal 
gerek ekonomik ve savunma alanlarında, Avrupa’daki bütünle"me hareketlerine 
lakayt kalmasının, her bakımdan büyük sakınca ta"ıdı%ı görü"ündeyiz. Türkiye, 
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Avrupa kimli%inden vazgeçemeyece%i gibi, Avrupalı ortaklarımız da, Türkiye’yi Av-
rupalılık dı"ına itecek davranı"lardan kaçınmalıdırlar.

Avrupa ile beraberli%imizin gümrük birli%inin ötesindeki boyutlara ta"ınması, 
milletimizin arzusu ve tercihleri do%rultusunda olacaktır.

Ayrıca, Amerika Birle"ik Devletleriyle ili"kilerimiz, son yıllarda, son derece ge-
li"mi"tir. Birçok önemli konuda, Amerika Birle"ik Devletleri, Türkiye’nin görü"le-
rine destek vermi"tir.

Türkiye’nin içerisinde bulundu%u sancılı co%rafya, getirdi%i risklere kar"ı, 
önemli bazı imkânları da içermektedir.

Teknolojinin hızla geli"ti%i dünyamızda, enerji sorunu önemini muhafaza et-
mektedir. Bu ba%lamda, enerji güvenli%i kavramı, uluslararası planda önemli bir 
yer kazanmı"tır. Hazar Denizi petrollerinin Avrupa ve dünyaya Türkiye üzerinden 
ta"ınması, sadece, petrol üreticileri ve petrolü kullananlar bakımından de%il, boru 
hatlarının geçece%i güzergâhtaki ülkeler için de büyük önem ta"ımaktadır. Bunun 
bilincinde olan ülkemiz, bu konuya çok önem vermi"tir. Uluslararası alanda "imdi-
ye kadar alınan mesafe, ülkemiz bakımından kayda de%erdir. Bu konu, devletimiz 
için, öncelikli bir dı"politika konusudur. Atılması gereken adımları süratle atmaya 
devam etmemiz gerekmektedir.

Bu çerçevede, Sovyetler Birli%inin da%ılmasından sonra meydana gelen geli"-
melere kısaca göz atmakta yarar vardır.

Kafkaslar ve Orta Asya cumhuriyetleri ve bu ülkelerin ba%ımsızlıklarının pe-
ki"mesi, uluslararası camiayla bütünle"meleri, ülkemiz bakımından önemlidir. Bu 
ülkelerin ço%uyla, tarihten gelen kültür, dil ve din beraberli%imiz vardır.

Burada, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Azerbaycan’la ili"kilerimize kısaca de%in-
mekte yarar vardır. Bu ülkelerle, devletlerarası ili"kiler için gerekli her türlü yasal 
düzenleme ve anla"malar yapılmı"tır. Memnuniyetle belirtmek gerekir ki, özel sek-
tör yatırımlarımız bu ülkelerde 5 milyar doları a"mı" ve kamu kredileri 750 milyon 
dolan geçmi"tir; önümüzdeki günlerde ve yıllarda, bu, çok daha hızlı bir geli"me 
sürecine girecektir. Bu ili"kilerin daha da ileriye gidece%ini çok açıkça ve emin ola-
rak söylemek isterim.

Yine aynı ba%lamda, Kafkasya’da barı"ın sa%lanması ve Ermenilerce Azerî top-
raklarının haksız i"galinin son bulmasına öncelikle önem atfediyoruz. Avrasya’da 
sa%lanacak barı", bu bölgede ya"ayan tüm insanların refahı için vazgeçilmez bir ön-
ko"uldur.

Ortado%u’da Arap-!srail ihtilafının sona ermesi ve bölgeye barı"ın yerle"me-
si konusunda birkaç yıldır önemli geli"meler sa%lanmı"tır. Bunları memnuniyetle 
kar"ılıyoruz. Suriye’nin de barı" sürecinde yer alması, bölgede tam bir barı"ın tesisi 
için "arttır. Ortado%u, sorunlu bir bölgedir. Bu sorunların hallinden, en çok, bu 
bölgedeki ülkeler yararlanacaktır.

Barı"ın vazgeçilmez bir ko"ulu da tedhi"çili%in son bulmasıdır. Uluslarara-
sı ili"kilerde bunun sona erdirilmesine yönelik gayretlerin yo%unla"tırılması bizi 
memnun etmektedir. PKK’nın Almanya ve Fransa’da yasaklanması bunun bir gös-
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tergesidir. Bu konudaki görü"lerimizin ne kadar haklı oldu%u daha iyi anla"ılmı"tır. 
Türkiye’nin tekil bir devlet olarak kalaca%ı da herkes tarafından artık idrak edilmi"-
tir. Kom"ularımızın hepsinin Türkiye’yle tedhi"çilik konusunda aynı anlayı"ı pay-
la"malarını sa%lamak, Türkiye için en hayatî öncelikte, acil bir hedeftir. Türkiye, bu 
hedefe ula"mak için, me"ru bütün yöntemleri denemekten kaçmayacaktır.

Körfez harbinden sonra Kuzey Irak’ta meydana gelen geli"meler endi"e veri-
cidir. Biz, Irak’ın toprak bütünlü%ünün ve egemenli%inin ya"amsal oldu%u dü"ün-
cesindeyiz. Kuzey Irak’taki ayrılıkçı veya bu tür yatkın hareketleri tasvip etmemiz 
beklenemez.

Kuzey Irak’ta ya"ayan Kürt ve Türkmen asıllı karde"lerimizin sıkıntılarının 
demokratik bir Irak toplumu içinde giderilebilece%ine inanıyoruz. Irak’ın toprak 
bütünlü%ünü ve egemenli%ini korumasının önde gelen "artlarından birinin, bu 
ülkenin uluslararası toplumla barı"masından geçti%ine de inanıyoruz. Her "artta, 
uluslararası camianın önde gelen bütün ülkelerinin Kuzey Irak’taki geli"meler kar-
"ısında bu esaslar dairesinde duyarlı hareket etmelerini beklemek hakkımızdır. Irak 
ve özellikle Kuzey Irak konusundaki politikamızı, bu temel ilkeler çerçevesinde, her 
an de%i"ebilir pratik verileri dikkate alarak, tutarlı bir biçimde götürece%iz.

Yüzümüzü batıya çevirdi%imizde, Balkanlarda ciddî sıkıntıların mevcudiyeti-
ni görüyoruz. Bosna’daki facia ve özellikle Bo"nak karde"lerimize yönelik insan-
lık dı"ı davranı"lar, tarihin affetmeyece%i olaylardır. Bu konudaki son giri"imlerin 
Bosna’ya ve Balkanlara barı" getirmesini diliyoruz. Türkiye, bu yöndeki giri"imlere 
yardımcı olmaya devam edecektir. Bosna-Hersek Cumhuriyetinin toprak bütünlü-
%ünün korunmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk kez, 
Avrupa’ya, uluslararası barı" gücü çerçevesinde asker göndermi"; Bo"nak-Hırvat 
Federasyonu konusunda önemli rol oynamı" ve Batı ve !slam Temas Grupları ara-
sında köprü rolünü üstlenmi"tir..

!slam Temas Grubu çerçevesinde kurulan Bosna’ya acil yardım grubu 6-7 Ekim 
tarihlerinde !stanbul’da toplanmı" ve Bosna’ya yapılacak ekonomik ve insanî yardı-
mın koordinatörlü%ünü Türkiye’nin yapması kararla"tırılmı"tır.

Bilindi%i üzere, barı"ın tesisini müteakip Bosna’nın yeniden iman önem ta"ı-
maktadır. Nitekim Türkiye, Bosna için Marshall Planı türünden bir yardım sefer-
berli%i önermi" ve bu öneri, uluslararası toplumda genel bir destek görmü"tür.

De%erli milletvekilleri, Yunanistan önemli bir kom"umuzdur. Yılların biriki-
miyle, günümüze kadar gelen ihtilaflarımız vardır. Türkiye, devamlı olarak bu ihti-
laflarla ya"anmasından yana de%ildir. Biz, bütün sorunları, kar"ılıklı çıkar ve den-
geye dayanan kapsamlı bir biçimde çözmekten yanayız. Bu sorunların nasıl ve ne 
"ekilde çözümlenece%i konusu dahi diyalogu gerektirir. Türkiye, böyle bir kapsamlı 
çözüm için Yunanistan ile diyaloga girme iradesine sahiptir. Bu konudaki samimi-
yetimizin Yunanistan tarafından payla"ılmasından büyük memnuniyet duyaca%ız.

Kıbrıs meselesinin, iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüme kavu"turulma-
sından yanayız. Kıbrıs Türk tarafı, bu konudaki iradesini, son zamanlarda attı%ı 
adımlarla da kanıtlamı"tır. Güven artırıcı önlemlerin Ada’da öncelikli bir konu ol-
du%una inanıyoruz. Ada’da barı"ın ele alındı%ı bir sırada gereksiz silahlanmanın 
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Kıbrıs Rumlarına bir yarar sa%lamayaca%ı da açıktır. Kıbrıs’ta uzun sürede varıla-
cak bir uzla"manın, Kıbrıs Türklerinin ya"ayı"ını ve huzurunu bozacak, güvenli%ini 
tehlikeye dü"ürecek ko"ullara ba%lanması asla dü"ünülemez.

De%erli milletvekilleri, yurtdı"ında vatanda"larımızın esenli%i ve refahı ve 
sosyal haklarının korunması öncelikli bir konumuzdur. Onlara yapılan saldırıların 
durdurulması konusunda giri"imlerimiz aralıksız devam edecektir. Keza, suçlula-
rın iadesi antla"malarının imzalanmasına önem atfediyoruz. Bilhassa Suudi dost-
larımızın bu konuda anlayı"lı davranacaklarını ümit ediyoruz.

Hızla de%i"en bir dünyada ya"ıyoruz. Dı"politika, dikkat ve itidal gerektirdi%i 
ölçüde, geli"meleri önceden okuma becerisini de icap ettirmektedir. Avrupa Birli-
%iyle bütünle"me olsun, petrol boru hatlarının Türkiye üzerinden Akdenize ula"-
tırılması olsun, bu gibi konular, sürat ve çok yönlü yakla"ımları gerektirmektedir.

!nsan hakları ve demokratik reform, bugün, uluslararası ili"kilerin önde gelen 
konu ve ko"ullarından birisi olmu"tur. Batı camiası içinde yer alan Türkiye, kendi-
sini imzasıyla ba%layan Avrupa !nsan Hakları Sözle"mesiyle ve milletlerarası hukuk 
alanındaki di%er yükümlülükleriyle uyum halinde olmak zorundadır. Bu, sadece, 
egemen irademizle imzalanan uluslararası belgelerin bir gere%i de%il, Türk Halkı-
nın da özlemidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Halkının bu özlemini yerine 
getirebilecek yegâne çatıdır. Bu gere%i ve özlemi yerine getirirken, Türk Devletinin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü%ünden taviz vermek elbette dü"ünülemez.

Türkiye’nin, küreselle"menin getirdi%i avantajlardan yararlanarak ça%ı yaka-
laması ve geli"mi" dünya ülkeleri arasında seçkin yerini alabilmesi için, ekonomik 
istikrar, vazgeçilmez bir unsurdur.

Bu çerçevede, 5 Nisan 1994 tarihinden itibaren uygulanan kapsamlı ve kararlı 
politikalar sonunda ula"ılan iktisadî dengeleri daha da sa%lamla"tırmak ve istikrar-
sızlı%a yol açacak tavizler vermemek, büyük önem ta"ımaktadır.

Ekonomik istikrarsızlı%ın büyük ölçüde kamu kesiminden kaynaklandı%ı ger-
çe%i dikkate alınarak, kamunun i"letmecilik fonksiyonlarından çekilerek düzenleyi-
ci fonksiyonlarına a%ırlık verilmesi ve piyasaların rekabet kuralları içinde etkin bir 
"ekilde i"lemesini sa%layacak tedbirlerin alınmasına devam edilecektir.

Maliye politikasının esnekli%inin ve etkinli%inin artırılmasından taviz verilme-
yecek, kamu kesimi borçlanma gere%i kontrol altında tutulacak ve kamunun malî 
piyasalar üzerindeki baskısı hafifletilecektir.

Fiyat istikrarını sa%lamayı ve Türk Lirasına güven kazandırmayı amaçlayan bir 
para politikası uygulanacaktır.

Ödemeler dengesinin sa%lıklı ve sürdürülebilir bir yapıda geli"tirilmesi hedef 
alınacaktır. Bu çerçevede, sanayiin rekabet gücünü gözeten gerçekçi bir döviz kuru 
politikası uygulanacaktır.

Türkiye’nin, yapısal uyum sürecine, 1980’lerin ba"ından itibaren büyük önem 
vermesi, içinde bulundu%umuz bölgenin en a%ırlıklı malî piyasasına sahip olması 
imkânını sa%lamı"tır.
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Finans kesimi ve sermaye piyasası reformları dünyadaki geli"meler paralelinde 
sürdürülecek, para ve sermaye piyasalarına derinlik kazandırılacaktır.

Borsaların dünyayla bütünle"mesi için gerekli teknik altyapı ve hukukî düzen-
lemelere devam edilecektir.

Finans sektörünün yeniden yapılanması ve atıl finansal kaynakların ekonomi-
ye kazandırılması hedefi çerçevesinde, ba"ta “Altın Bankacılı%ı” olmak üzere, altına 
dayalı yatırım araçlarının geli"mesi te"vik edilecek ve uluslararası standartta altın 
rafinerisinin kurulması sa%lanacaktır.

Yine, en önemli projelerden bir tanesi, Yedinci Be" Yıllık Planda görüldü%ü gibi, 
bir de%i"im projesidir. Yedinci Be" Yıllık Plana, de%i"im projeleri ardı ardına konul-
mu"tur. Bunların her biri, uzun vadeli veya orta vadeli projelerdir.

Bunlardan bir tanesi, e%itim ve kültürdür. Hiç ku"kum yok ki, ülkenin önünde-
ki en önemli de%i"im projesi, e%itim ve kültür imkânlarının seferber edilmesiyle or-
taya çıkacaktır; çünkü, nüfusumuz, genç bir nüfustur. Bu alanda önemli atılımları, 
orta vadeli bir plan çerçevesinde ortaya koymak durumundayız. Bunu, Yedinci Be" 
Yıllık Plan, ayrıntılarıyla ele almı"tır.

Ayrıca, bunun dı"ında, sa%lık konusu, yine çok önemli bir reform projesi olma 
durumundadır; çünkü, sa%lık, yeni ba"tan yapılanması gereken bir reform tasarısı 
halinde, orta vadeli bir programlama çerçevesinde ele alınma durumundadır. Keza, 
çalı"ma hayatı...

Bunların ayrıntılarını, be" yıllık bir perspektif içerisinde, Yedinci Be" Yıllık 
Plan, esasen açıkça koymu"tur. Buna ba%lılı%ımız, oldu%u gibi devam edecektir.

Yine, gümrük birli%ine ili"kin çok önemli yasalarımız önümüzdedir. Bu yasala-
rın, Meclisten, yılsonuna kadar çıkarılması hayatî olacaktır.

Tarım ve orman konusunda hayatî birtakım kararları ve kanunları Meclisten 
geçirmi" bulunuyoruz. Bunlar, büyük ölçüde, köylülerimize, özel sektöre ormanla-
rımızı açmak, i"letmeyi açmak gibi bir atılımı ve bir reform anlayı"ını ortaya koy-
mu"tur. Buna ili"kin çok önemli birtakım di%er yasaların da takip edece%ini söyle-
mek istiyorum. Bunun içinde, tarım satı" kooperatifi birliklerinin özerkle"tirilmesi, 
mera yasası, üretici birlikleri yasası gibi yasalar bulunmaktadır. Tarım alanında ve 
ormancılıktaki bu reform anlayı"ına süratle devam edilecek ve istihdam olu"tura-
cak bir kaynak olarak önümüzde durmaya devam edecektir; Yedinci Be" Yıllık Pla-
nın ortaya koymu" oldu%u ilkeler bu açıdan geçerlidir.

Yine, sanayi alanında, rekabeti ortaya çıkaran bir anlayı", önümüzdeki günle-
rin en önemli meselesi olacaktır.

Vergi konusu... Herkesi vergi vermeye davet eden, herkesi numara vermeye 
davet eden bir anlayı"la, vergi reformunun uzantıları, önümüzdeki günlerde karar-
lılıkla sürdürülecektir.

Keza, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanılması gibi orta vade-
li bir yakla"ımın ilk adımlarının atılması, önünüzdeki hükümetin önemli meseleleri 
içerisindedir.
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Yedinci Be" Yıllık Plan, yine, mahallî idarelere büyük ölçüde yetki aktarmayı 
öngörmü"tür. Bunun önemli bir demokratikle"me süreci oldu%una inanıyoruz. Bu 
ba%lamda, il özel idarelerinden ba"layarak, önemli merkezî karar alma mekanizma-
sının büyük ölçüde mahallî idarelere aktarılabilece%ini, yine, Yedinci Be" Yıllık Plan 
çerçevesinde öngördü%ümüz gibi, önümüzdeki yıl bunun ilk a"amasını gerçekle"tir-
me kararlılı%ını sürdürece%iz.

Bu arada özellikle üstünde durmak istedi%im, yap-i"let-devret çerçevesindeki 
önemli yatırım projeleri olacaktır. Önümüzdeki günlerde bu yatırım projelerine sü-
ratle ba"lamak ve devam ettirmek, önemli bir önceli%imizdir.

Ülkenin altyapı ihtiyacı, ekonomik ve sosyal geli"menin önünde darbo%az olu"-
turmayacak "ekilde kar"ılanacaktır.

Altyapı yatırımlarının gerçekle"tirilmesinde ve altyapı hizmetlerinin sunu-
munda, özel kesimin finansman imkânlarından ve giri"imcilik dinamizminden 
azamî ölçüde yararlanılacaktır.

1995 yılında yap-i"let-devret projelerinde önemli bir hızlanma sa%lanmı" bu-
lunmaktadır. Devam eden yap-i"let-devret projelerinin maliyeti yakla"ık 8,5 milyar 
dolar, üzerinde çalı"maları sürdürülen toplam proje stoku ise 31 milyar dolar dü-
zeyindedir.

Enerji sektörü yap-i"let-devret proje stokunda toplam 88 proje vardır. 5 proje-
nin in"aatı devam etmekte olup, 12 projenin sözle"meleri imzalanmı", 9 projenin 
sözle"me görü"meleri ise halen sürmektedir. 62 projenin fizibilitesi alınmı" veya ön 
ba"vuruları yapılmı" durumdadır.

Enerji sektörünün en önemli projelerinden biri olan Birecik Hidroelektrik 
Santralının toplam maliyeti 1,4 milyar dolar civarında olup, 19 Mart 1993 tari-
hinde projenin uygulama anla"ması paraflanmı", kurulu" i"lemleri tamamlanarak 
"irket faaliyete geçmi" ve 1995 yılında in"aat ba"lamı"tır.

Esenyurt Do%algaz Santralının temeli 21 Mayıs 1995’te atılmı"tır. Proje mali-
yeti 168 milyon dolardır.

Karayolu yap-i"let-devret proje stokunda toplam 21 adet proje vardır.

Anadolu Otoyolu-Dilovası ayrımı, Orhangazi Otoyolu Projesine !zmit Körfez 
Köprüsü ve 50 kilometrelik otoyol dâhildir. 800 milyon dolar maliyetli proje ihaleye 
çıkarılmı"tır.

Çanakkale Bo%az Geçi"i Projesi, 20 kilometre otoyol ve 1.440 metre asmaköp-
rüyü kapsamaktadır. 350 milyon dolar maliyetli proje için ihale yapılmı" ve görü"-
meler sürdürülmektedir.

Bu ba%lamda, özellikle di%er projeler ve yat limanlan, öncelikli olarak, Antalya 
ve Didim Yat Limanları, Kemer Yat Yana"ma Yeri, Ören Yat Limanı, Dalaman Deniz 
Otobüsü ve Yat Yana"ma Yeri Projeleri, 1995 yılında ihale edilmi"lerdir.

Planlanan 40 yeni yat limanı projesi, Türkiye’nin turizm faaliyetlerini ve döviz 
gelirlerini önemli ölçüde artıracaktır.
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Burada, gerçekten, döviz girdileri açısından çok önemli bir patlama beklen-
mektedir; çünkü, Türkiye, a"a%ı yukarı, Akdenizin en temiz sahillerine sahiptir, en 
dokunulmamı" sahillerine sahiptir ve bu, Türkiye’deki turizm patlamasının yeni bir 
a"aması olarak, önümüzdeki yıllarda açık bir biçimde ortaya çıkacaktır.

Asgarî 10 milyon yolcu/yıl kapasiteli Atatürk Havalimanı yeni terminal binası, 
70 bin metrekare kapalı alan üzerinde in"a edilecektir. Proje maliyeti 250 milyon 
dolar olan proje, 1995 yılında ihaleye çıkarılmı"tır.

Antalya Havalimanı yeni dı" hatlar terminal binasının proje maliyeti 70 milyon 
dolardır. Uygulama sözle"mesi revize edilerek, firmayla mutabakat zaptı imzalan-
mı"tır.

Bodrum-Milas Havalimanı terminal in"aatı, asgarî 2,5 milyon yolcu/yıl kapa-
siteli olacaktır. Proje maliyeti 30 milyon dolar olup, altyapı tesislerinin 1995 yılı 
içerisinde tamamlanmasını müteakip ihaleye çıkarılacaktır.

Mevcut otoyolların, limanların ve havaalanlarının etkin kullanımını sa%laya-
bilmek için, bunları karayolu ve demiryolu ana akslarıyla bütünle"tirecek yolların 
yapımı öncelikle ele alınacaktır.

Trafik sorununu çözecek nitelikte devlet politikasını tespit etmek ve bu mak-
satla karayolu güvenli%i konusunda hedefler belirlemek ve etkinli%i artırmak ama-
cıyla, bakanlıklar arası koordinasyonu sa%layacak yeni bir kurulun olu"turulması ve 
bu konuda mevcut mevzuatta gerekli yasal de%i"ikliklerin yapılması sa%lanacaktır.

Yeni do%algaz boru hattı ve depolama yatırımları, öncelikle arz kayna%ının 
çe"itlendirilmesi suretiyle, tek kayna%a olan ba%ımlılı%ın giderilmesine ve arz gü-
venli%inin artırılmasına yönelik olarak planlanacak, ülkemize ekonomik ve siyasî 
güç kazandıracak uluslararası hampetrol ve do%algaz boru hattı yatırımlarına önem 
verilecektir. Bu alanda, yatırımların, önümüzdeki günlerde hızla artması beklen-
melidir.

Telekomünikasyon sektöründe tekelci yapının kaldırılıp, özelle"tirmenin ger-
çekle"tirilmesi, gerçek rekabet ortamının sa%lanması ve tüketici haklarının korun-
ması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bu çerçevede, 1996 yılında, telekomü-
nikasyon sektörünü düzenleyen bir regülasyon mevzuatı olu"turulacaktır ve di%er 
bütün stratejiler kararlılıkla sürdürülecektir.

Özelle"tirme, hiç ku"kusuz, önümüzdeki önemli önceliklerden biri olmaya de-
vam edecektir. Türkiye ekonomisinde geni" çaplı bir özelle"tirme programının uy-
gulanması, her "eyden önce verimlili%in artırılması ve rekabet edebilir bir yapının 
temel ko"ulu niteli%indedir. Bu, ayrıca, Türk ekonomisini Avrupa Birli%i ekonomi-
lerine de yakla"tıran bir adım olacaktır.

Özelle"tirmenin temel amacı, dünya piyasalarına entegrasyon ve Avrupa Birli-
%ine tam üyelik hedefi do%rultusunda ekonomide verimlili%in artırılması ve serbest 
piyasa ko"ullarının sa%lanmasıdır. Özelle"tirmeyle, bir yandan sermayenin taba-
na yayılması sa%lanırken, di%er yandan da kamu açıklarının azaltılması, kamunun 
malî piyasalar üzerindeki baskısının hafifletilmesi ve kamu borç stokunun dü"ürül-
mesi mümkün olacaktır.
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Özelle"tirmede, devletin ve toplumun ortak yararlarının gözetilmesi, tekelle"-
menin önlenmesi ve uygulamaların saydam bir biçimde yürütülmesi ilkesi esas ola-
caktır. Bunun için, Özelle"tirme !daresi özerk bir statüye kavu"turulmu"tur. Ayrıca 
Özelle"tirme !daresi uygulamalarının özerk bir kurum tarafından denetlenmesi 
imkânı getirilecektir.

49 ve 50’nci hükümetler döneminde gerçekle"tirilen özelle"tirme tutarı 1 mil-
yar 682 milyon dolar civarındadır. 1995 yılında özelle"tirme hedefimiz 2 milyar 
700 milyon dolar olarak belirlenmi"tir.

1995’in son birkaç ayında özelle"tirilen belli ba"lı kurulu"lar "unlardır: Et ve 
Balık Kurumu, SEK, TOFA$, HAVA$, KÜMA$, çe"itli illerdeki çimento fabrikaları, 
Yem Sanayiine ait çe"itli illerdeki yem fabrikaları. Önümüzdeki dönemde, Erdemir, 
Sümer Holdinge ait i"letmeler, Sümerbank’ın satı"ı, TURBAN’a ait varlıklar, Gemi 
Sanayii, Türkiye Denizcilik !"letmeleri, Deniz Nakliyatı satı" ve i"letme hakkı devir-
leri tamamlanacaktır.

PETK!M, TÜPRA$ ve POA$’ın ihale hazırlıkları sürdürülmektedir.

Türk Telekomünikasyon A.$.’ye ait hisselerin yüzde 34’lük bölümünün satı"ına 
ait çalı"malar Özelle"tirme !daresi Ba"kanlı%ınca sürdürülmektedir. GSM lisansla-
rının devri i"lemleri, 1995 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Hükümetimiz, özelle"tirme faaliyetlerinin hızlandırılması için her türlü çabayı 
gösterecektir.

Kalkınmada öncelikli yörelerle geli"mi" yöreler arasındaki geli"mi"lik farkının 
azaltılması, Hükümetimizin önem verdi%i konular arasındadır. !stanbul, Ankara, 
!zmir, Gaziantep, Denizli, Kayseri geli"mi" illerimiz olarak dü"ünülürdü. Bugün, 
artık, Çankırı, Çorum, Kahramanmara" bu yolda önemli adım atmı" illerimiz ara-
sına girmi"tir; ancak, hedefimiz, bölgelerarası farklılıkları daha da azaltmaktır. Bu 
nedenle, gerekli bütün yasal düzenlemeler ve giri"imler devam ettirilecektir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; görüldü%ü gibi, Türkiye’nin önünde 
önemli zorluklar, sıkıntılar var; fakat, sayısız imkân ve fırsatlar da var.

Gümrük birli%ine girmemiz, ülkemiz için önemli sonuçlar do%uracak bir geli"-
medir, bir fırsattır, bir de%i"im sürecidir. Türkiye, dünyanın en büyük ve en zengin 
pazarının bir üyesi haline geliyor.

Türk Cumhuriyetleriyle ili"kilerimiz hızla geli"iyor. Bu karde"lerimizle birbiri-
mizi daha iyi anlamaya ve bütünle"meye çalı"ıyoruz.

Türkiye, Türk dünyasıyla Avrupa arasında bir barı" köprüsü olu"turmaktadır. 
Türkiye, kültürlerin kar"ı kar"ıya de%il, yan yana ya"ayabildi%i bir dünyada barı" 
misyonunu bizzat yüklenecektir.

Gümrük birli%i üyesi bir Türkiye, Orta Asya’daki bu karde"lerini ve onların 
ekonomilerini de bu zengin ve büyük pazara ta"ıyacaktır.

Gümrük birli%ine, sadece, maddî varlı%ımızla de%il, bizim asla vazgeçmeyece%i-
miz manevî de%erlerimizle de girece%iz; inancımızla, kitabımızla, semalarda sonsu-
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za kadar yankılanacak ezanımızla girece%iz. (DYP sıralarından alkı!lar) Ba"ı dik bir 
Türkiye, bu toplulu%un üyesi olacaktır.

Ülkemizin önündeki bir büyük fırsat da Hazar petrollerini dünyanın di%er böl-
gelerine ta"ıyacak petrol boru hatları projesi ve Avrasya otoyolunun Türkiye’den 
geçecek olmasıdır. Bu projelerle, Türkiye’ye zenginlik gelecektir. Bu projeler Tür-
kiye için siyasî ve ekonomik güç demektir. Bunlar Türkiye için büyük fırsat ve 
imkânlardır.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, dün, Bakü’de açıklanan karar ile Azeri 
erken petrolünün ihracı konusunda Türk tezi kabul edilmi"tir. Bu, Türkiye için stra-
tejik, ekonomik ve çevresel büyük bir ba"arıdır; tarihî bir karardır.

Hükümetimiz, bu meseleyi, her yönüyle ve ısrarla takip ederek, büyük bir ulus-
lararası mücadele vermeye devam edecektir.

Bakü’den Gürcistan üzerinden Supsa’ya Azeri petrolünü getirecek bir hattın 
olu"masıyla Bakü-Ceyhan ana petrol boru hattının birinci a"aması gerçekle"mi" 
olacaktır. Bu, Bakü-Ceyhan boru hattının temelinin atılması demektir; bizim esas 
amacımız da budur.

Bakü-Ceyhan boru hattı, Türkiye’nin 21’inci asra dönük mega bir projesidir.

!leride, yılda 40-50 milyon ton Azeri ve Kazak petrolünün Ceyhan’a akmasıyla 
bu bölgede bir petro-kimya sanayii patlaması ya"anacaktır.

Bölgede yapılacak olan rafineri ve petro-kimya sanayiinin ve bunların yarata-
ca%ı ticaretin ülkemize ekonomik katkısı her yıl milyarlarca dolarla ölçülecektir.

Bu geli"me, Akdeniz Bölgesinde oldu%u kadar, Güneydo%u Bölgemizde de re-
fah ve istikrara büyük katkıda bulunacaktır.

Ayrıca, erken petrolde Rusya ve Gürcistan üzerinden olmak üzere iki hat kara-
rının alınmasını Rusya ile Türkiye arasında yeni bir i"birli%i boyutu ba"latabilecek 
ve bölgedeki istikrara katkı yapabilecek bir geli"me olarak kar"ılıyorum.

Bu kararın alınmasında ve Türk tezinin ba"arıya ula"masında, ba"ta Cum-
hurba"kanımız Sayın Süleyman Demirel olmak üzere, Amerika Birle"ik Devletleri 
Hükümetine ve Ba"kan Clinton’a, Azerbaycan Cumhurba"kanı Haydar Aliyev’e ve 
Gürcistan Cumhurba"kanı Eduard Shevardnadze, bize verdikleri destek için burada 
te"ekkürü bir borç biliyorum. (DYP sıralarından alkı!lar)

Türkiye’nin önünde bunun gibi ba"ka fırsatlar da vardır. Bu fırsatların hepsini 
teker teker de%erlendirmeliyiz; çünkü, bu fırsatlarda Türkiye’nin büyüme iradesi 
vardır, gelece%i kucaklama arzusu vardır. Kısacası, çocuklarımızın, vatanda"ı ol-
maktan gurur duyacakları bir Türkiye vardır. Ancak, bir husus kesin olarak bilin-
melidir. Bugünkü devlet yapımızla büyük Türkiye idealini yakalamak zordur. Dev-
let sistemimizi ba"tan a"a%ı de%i"tirmek, yenilemek ve ça%da" hale getirmek bir 
zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Türk Halkının dinamizmi ve de%i"im 
arzusu da Hükümetimizi böyle bir yenilemeye zorlamaktadır. !"te, Hükümetimiz 
bu zor göreve taliptir.
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Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, bu hükümet, önündeki bu fırsatları yaka-
layabilmesi için altı öncelikli sorunu mutlaka çözmek durumundadır. Terörle içte ve 
dı"ta mücadele, Güneydo%u Anadolu’muzun kucaklanması, ekonomide istikrarın 
sürdürülmesi ve atılımın devam ettirilmesi, gümrük birli%inin gerçekle"tirilmesi, 
Mecliste anayasa de%i"ikli%i uyum yasalarının çıkarılması, dı" politikanın öncelikli 
meselelerinin hassasiyetle takip edilmesi...

Türkiye’nin bir gününü bile bo"a harcama lüksü yoktur. Hızla de%i"en dünyada 
zamanı durdurmak ve sorunları ertelemek mümkün de%ildir. Türkiye, bu sorunları 
çözdü%ü takdirde 2000’li yıllara daha emin adımlarla yürüyecektir. Türkiye, zaman-
la yarı"mak, ça%ı yakalamak ve öne geçmek zorundadır.

51’inci hükümet, bu fırsatları de%erlendirmek için sizden güvenoyu talep et-
mektedir. Bunun siyasî maliyetine katlanmaya ve bu maliyetle halkın huzuruna 
çıkmaya hazırız.

Kendi siyasî gelece%ini riske sokarak, önümüzdeki acil meselelerin altına gire-
cek, her türlü sorumlulu%u üstlenecek, yetkilerini tereddütsüz kullanacak ve nihai 
olarak, sandıkta hesap verecek bir hükümete ihtiyaç vardır. Türkiye’nin ihtiyacı, 
zoru görünce kaçmayacak bir hükümettir. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) 
Huzurunuzdaki hükümet, i"te böyle bir hükümettir.

Türk Milletinin demokratik olgunlu%u dünyayı imrendirecek düzeydedir. Bu 
hükümet kendisini bu olgunlu%a emanet edecek ve bu olgunluktan destek alacaktır.

Sayın milletvekilleri, bu hükümet bir azınlık hükümetidir; ancak, kararlı ve ce-
sur bir hükümettir. Sorunları cesaretle kar"ılayacak iradeye sahiptir. Bundan kim-
senin ku"kusu olmasın.

Vatan sevgisinin, her türlü hesabın üzerinde tutulması gereken hassas bir dö-
nemden geçiyoruz.

Yüce Heyetinizin deste%ine güveniyoruz. Allah yardımcımız olsun.
Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, ayak-

ta alkı!lar) 
BA$KAN - Sayın Ba"bakan, te"ekkür ediyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Ba"kan...
BA$KAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Ba"bakan hükümetin programını oku-

du. 
SAL"H ERGÜN ("stanbul) - Sayın Ba"kan, bir de salona bakın!
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Ba"kan... 
BA$KAN - Buyurun efendim.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Ba"kan, Sayın Ba"bakanın okudu-

%u hükümet programını izledik; ancak, bize da%ıtılan metin ile Sayın Ba"bakanın 
kürsüde ifade etti%i metin birbirinden farklı. Hükümet programı görü"melerinde 
hangi metni esas alaca%ız; yani, bu kitabı mı, yoksa tutanakları mı? O konuda Hü-
kümetten açıklama bekliyoruz.
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BA$KAN - Sayın Korkmazcan, Sayın Ba"bakan da%ıttı%ı programa ve onu oku-
maya ba%lı de%ildir.

M. RAUF ERTEK"N (Kütahya) - Yapmaya da ba%lı de%il!
BA$KAN - Beyanları zabıtlara geçmi"tir. Aradaki farkları tetkik imkânınız var-

dır.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, burada atlanmı" sayfalar var, 

bölümler var. Bunları yok mu sayaca%ız, hükümetin vaatleri içinde de%il mi?
BA$KAN - Efendim...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Gerçekten, ben, size sayabilirim, üç dört 

sayfa atlanmı"tır. Mesela, sosyal güvenlikle ilgili hiçbir "ey tutana%a geçmemi"tir; 
yani, o konuda bir vaatleri yok mu?

BA$KAN - Sayın Korkmazcan, zannediyorum ki, Sayın Ba"bakan, "unu murat 
etmi"tir; bu elinizdeki matbu programa ilaveten, çıkma yaparak beyanda bulundu-
%um hususları da ilave ediniz demi"tir; o maksatla öyle okumu"tur.

BEDRETT"N DO%ANCAN AKYÜREK ("stanbul) - !laveten çıkmıyor!
BA$KAN - Efendim, müsaade buyurun...
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hükümet açıklama yaparsa, ona göre 

de%erlendiririz. 
BA$KAN - Efendim, ben de onu cevaplıyorum Sayın Korkmazcan.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, muratlarının ne oldu%unu 

kendileri beyan etsinler; fırsat var, vakit de var Sayın Ba"kanım.
BA$KAN - Efendim, zannediyorum, hükümet, müzakereler esnasında beyan-

da bulunacaktır Sayın Korkmazcan.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Biz de müzakereler a"amasında bir de-

%erlendirme yapmak durumundayız.
ENG"N GÜNER ("stanbul) - Müzakerelerde hangi metin esas alınacak Sayın 

Ba"kan? (DYP sıralarından “Tutanakları alın, tutanakları...” sesleri)
BA$KAN - Sayın milletvekilleri, sözlü soruları görü"mek için, 11 Ekim 1995 

Çar"amba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birle"imi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.45
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 19 Cilt 94 Birle!im 8

Sayfa 452-537
13.10.1995 Cuma

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Ba!kanvekili Yasin Hatipo"lu
KÂT!P ÜYELER: Abbas #nceayan (Bolu)

Kadir Bozkurt (Sinop)
Açılma Saati: 13.30

Hükümet Programının Görü!ülmesi

BA$KAN - Ba"bakan Sayın Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu-
nun Programı üzerindeki görü"melere ba"lıyoruz.

Görü"melerde, !çtüzü%ün 73’üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına 
birer sayın üye ile "ahısları adına 2 sayın üyeye, Hükümet adına Sayın Ba"bakan 
veya tensip edece%i bir sayın bakana söz verilecektir,

$imdi, Program üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okutaca%ım; yalnız, 
Genel Kurula, bir hususu duyurmakta fayda görüyorum.

Her bir grup, kendi konu"ma süresini, 2 sayın üyesine kullandırabilir; tabiî, 
arzu ederse, Hükümet, bir saatlik kendi süresini, 2 sayın Hükümet üyesine kullan-
dırabilecektir.

Gruplar ve Hükümet adına yapılacak konu"malar, 1’er saat; sayın üyelerin "a-
hısları adına yapacakları konu"malar, 15’er dakikadır.

Önce, gruplar adına kimlerin konu"aca%ının hem sırasını hem isimlerini, sonra 
da ki"isel söz talebinde bulunan sayın üyeleri, sırasına göre okutuyorum:

Hükümet Programı üzerinde söz alanlar:
Gruplar:
Do%ru Yol Partisi Grubu: !hsan Saraçlar, Nevzat Ercan.
Refah Partisi Grubu: Abdüllatif $ener.
Anavatan Partisi Grubu: Mesut Yılmaz.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu: Deniz Baykal
$ahıslar:
1. Kemalettin Gökta".
2. Ali Er.
3. Mustafa Ba".
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4. Halit Dumankaya. 
5.Azimet Köylüo%lu.
6. Rauf Ertekin.
7. Lütfü Esengün.
8. Ökke" $endiller.
9. Recep Kırı". 
10.!brahim Tez. 
11.Mustafa Da%cı. 
12.!brahim Halil Çelik.
13. Hasan Dikici.
14. Ercan Karaka".
15. !brahim Kuma".
16. Sinan Yerlikaya.
17. Muharrem $emsek.
18. Ahmet Cemil Tunç.
BA$KAN - Efendim, önce Sayın Saraçlar mı, Sayın Ercan mı konu"acak?
"HSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Ercan...
BA$KAN - Sayın Ercan, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkı!lar)
Efendim, süreleri aranızda konu"tunuz mu?
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Konu"tuk.
BA$KAN - Peki... Demek oluyor ki, yarım saati zatı âliniz... Yoksa, sizden ka-

lanı mı Sayın... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Benden arta kalan süreyi Sayın Saraçlar kulla-

nacaklar. 
BA$KAN - Tamam efendim.
Sayın Saraçlar, Sayın Ercan zatı âlinize buyurur ki, benden arta kalan süreyi 

Sayın Saraçlar kullanacak...
$imdi, size, 60 dakikalık süre yazıyorum ki, süreyi sonra durduraca%ım. Buyu-

run.
DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Ba"kan, muhterem 

milletvekilleri; Hükümet Programı üzerinde Do%ru Yol Partisi Grubunun görü"leri-
ni açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Yüce Heyetinizi ve ekranları ba"ında bizleri 
izleyen aziz ve de%erli vatanda"larımızı, Do%ru Yol Partisi Grubu ve "ahsım adına 
saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkı!lar)

Hükümet Programını buradan sunan Sayın Ba"bakanımız, 51’inci hükümetin, 
bir ho"görü ve uzla"ma hükümeti olaca%ını belirtmi"lerdir. Ho"görü ve uzla"ma, 
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bizim demokrasi anlayı"ımızın özündeki temel ilkedir. Sorunlara çözüm aramada 
bize yol gösteren ilke, ulusal dayanı"ma ve uzla"ma yakla"ımımızdır. Ho"görü, uz-
la"ma ve ortak noktalarda bulu"ma, demokrasinin erdemidir. Biz, uzla"mayı geni" 
tabana oturtmak arzusunu ve kararlılı%ını, her fırsatta ortaya koymak istiyoruz. 
Büyük millî sorunların, ancak millî birlik ve beraberlikle çözülece%ine yürekten ina-
nıyorum.

Türk Milleti, tarihin her döneminde, en çetin problemlerini, millî birlik ve be-
raberlik direnciyle çözebilmi"tir. Bütün açık yüreklili%imle ifade ediyorum ki, millî 
birlik ve beraberli%imiz, kalkınmamızın, huzurumuzun ve güvenli%imizin temina-
tıdır. Parlamento, yargı organları, hükümet, kamuoyu, medya, sorumluluk ta"ıyan 
her kurum ve herkes, kısacası hepimiz, bir araya gelerek, ulusal sorunlar kar"ısın-
da güçlü bir toplumsal davranı" ortaya koymak zorundayız. Herkesi, her kurumu 
kucaklayan demokratik bir davranı"ı ortaya çıkarmak istiyoruz. Anayasamızda yer 
alan kuvvetler ayrılı%ı prensibi, bir zıtla"ma ve çatı"ma için de%il, tam tersine, bü-
yük millî sorunlar kar"ısında uzla"ma, birbiriyle bütünle"me, ortak hedefe birlikte 
yürümek için vardır. Çokseslilik, katılımcılık, saydamlık, birlik ve beraberli%imizi 
bozan, zedeleyen de%il onu peki"tiren demokratik bir davranı" olarak görülmeli-
dir. Geliniz, ho"görü ve sevgiyle kucakla"alım; kalkınmamızın, huzurumuzun, gü-
venli%imizin ve refahımızın önündeki engelleri birlikte kaldıralım, esenli%e çıkmı" 
Türkiye’nin onuruna hep beraber ortak olalım.

Sayın milletvekilleri, Do%ru Yol Partisi, Hükümet Programının genel felsefesini 
ve konulara yakla"ımını desteklemektedir. Bu Parlamentoda temsil edilen her siyasî 
parti, yüce milletimizin e%ilimlerini, tercihlerini ifade etmektedir. Türk Milletinin 
ortak çıkarları, sosyal ve ekonomik refahı, huzurlu ve güvenli bir toplum özlemi, 
itibarlı ve güçlü bir Türkiye, insan haklarına riayetkâr, ileri, demokratik bir düzen, 
hepimizin ortak paydalarını te"kil etmektedir. Farklı siyasî tercihler, demokratik 
düzen içerisinde, saygıyla ve ho"görüyle kar"ılanmalıdır; ancak, 51’inci hükümet 
olarak, mevcudiyetimizi ortak paydalara dayandırırken, hiçbir "ekilde vazgeçeme-
yece%imiz temel ilkemizin, ülkenin bölünmez bütünlü%ü, üniter devlet yapımız ve 
vatanda"larımızın birlik ve beraberli%i oldu%unu belirtmek isterim.

Türkiye Devleti, üniter bir devlettir; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün-
dür. Devletin dili, bayra%ı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin egemen-
lik hakları, her türlü tartı"manın üzerinde ve dı"ındadır. (DYP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar)

Bugün, insan hak ve hürriyetlerinin öne çıktı%ı bir ça%dayız. Üç hürriyetin ya-
"amsal oldu%u görü"ündeyiz; dü"ünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve te"ebbüs 
hürriyeti. Sa%lam bir siyasal rejim, bu üç hürriyete dayanmak zorundadır. Ça%da" 
rejimler, devletin niteliklerini bozmadan, bu üç hürriyeti ba%da"tıran rejimlerdir.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; biz, reddimiras yapmıyoruz, yaptıklarımıza 
sahip çıkıyoruz. 49’uncu ve 50’nci Hükümetler, halka hizmet alanında, ba"arılı bir 
icraat sergilemi"lerdir. Hükümet Programında, buna, ayrıntılı olarak de%inildi%i ci-
hetle konuyu ele almak istemiyorum.
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Hükümetin aldı%ı 5 Nisan kararlarıyla ilgili olarak, çok özet bilgi aktarmak isti-
yorum. Hiç "üphe yok ki, 5 Nisan kararları, umut verici geli"melere ve inançlı uygu-
lamalara sahne olmaktadır. 5 Nisan kararlarıyla, toplumun her kesimi, belirli ölçü-
de fedakârlık göstermi"tir. Nitekim memur maa" artı"ları sınırlı tutulmu", yüksek 
gelir gruplarından yakla"ık 90 trilyon lira ek vergi alınmı" ve tarımsal destekleme 
alımları sınırlandırılmı"tır. Böylece, istikrar paketinin yükü, toplum kesimleri ara-
sında, oldukça e"it da%ıtılmaya çalı"ılmı"tır.

Hükümetimizin aldı%ı 5 Nisan kararları ba"arılı olmu"tur. Bütün göstergeler 
bunu teyit etmektedir; ancak, varılan hassas dengeleri bozmak do%ru olmaz.

Ekonomi, artık istikrara kavu"mu"tur. Ekonominin nabzını tutan göstergeler 
bunu açıkça göstermektedir. Bütçe dengelerimiz, döviz rezervlerimiz, dı" ödemeler 
dengemiz ve kapasite kullanımındaki artı", ekonominin, gerek üretim ve dı" ticaret 
gerekse kamu açıkları, döviz rezervleri, banka mevduatları bakımından gayet sa%-
lıklı bir yapıya ve düzeye ula"tı%ını göstermektedir.

Duruma bir göz atacak olursak, iç ve dı" dengede sürdürülemez boyutlara ula-
"an açıklar, bu kararlarla daraltılarak, ekonomik dengeler yeniden tesis edilme a"a-
masına gelmi"tir.

1993 yılında 6,4 milyar dolar açık veren cari i"lemler dengesi, 1994 yılında 3 
milyar dolar civarında fazla verir hale gelmi"tir. 1994 yılında ihracatın ithalatı kar-
"ılama oranı yüzde 52’lerden yüzde 78’lerc yükselmi" ve dı" ticaret açı%ı 14,1 milyar 
dolardan 5,2 milyar dolara gerilemi"tir.

1988 yılından beri sürekli artan kamu açıkları, ilk kez 1994 yılında daraltıl-
mı"tır. 1993 yılında yüzde 12 olan kamu açıklarının gayri safî millî hâsılaya oranı, 
1994 yılında yüzde 8’e dü"ürülmü"tür. Kamu açıklarının hızla dü"ürülmesi ama-
cıyla alınan tedbirler sonucunda, 1993 yılında yüzde 6,7 olan bütçe açı%ının gayri 
safî millî hâsılaya oranı, 1994 yılında yüzde 3,8’e indirilmi" ve faizdı"ı bütçe fazlası 
verilmi"tir.

Merkez Bankası döviz rezervleri, bugün, 15 milyar doları a"mı" bulunmakta-
dır. Bu, gerçekten cumhuriyet tarihinde ilk kez ya"anmaktadır.

1995 yılının ikinci çeyre%inde, gerek üretimde gerekse kapasite kullanımında 
gözlenen artı"lar, ekonominin, tekrar büyüme sürecine girdi%ini göstermektedir. 
Nitekim 1995 yılının ikinci çeyre%inde gayri safî yurtiçi hâsıla yüzde 13,5 oranında 
artmı"tır.

!hracattaki artı", bir önceki yıla göre yüzde 30’lara çıkmı"tır ve bu e%ilim devam 
etmektedir. !hracatın, yılsonunda 21 milyar doları a"ması beklenmektedir. Ekono-
mideki canlanmanın etkisiyle, ithalat da artı" sürecine girmi" bulunmaktadır.

1994 yılı ocak-eylül döneminde yüzde 102,5 olan toptan e"ya fiyatları artı" 
hızı, 1995 yılında - aynı dönem için - yüzde 45,5’e gerilemi"tir.

Ekonomide verimlilik artı"ı ve kamu giderlerinde, dolayısıyla kamu açıkla-
rında azalma sa%lamak amacına yönelik olarak hazırlanan Özelle"tirme Kanunu, 
Anayasa Mahkemesinden döndükten sonra, tüm engellemeler a"ılarak yürürlü%e 
konulmu"tur.
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Yüce Meclisimizin de yakından bildi%i gibi, büyük güçlüklerle çıkardı%ımız bu 
kanunla, özelle"tirme uygulamalarını yürütmek üzere, Özelle"tirme Yüksek Ku-
rulu ve Özelle"tirme !daresi Ba"kanlı%ı kurulmu" ve Özelle"tirme Fonu olu"turul-
mu"tur.

Özelle"tirme uygulamalarında uyulacak ilkeler, özelle"tirme yöntemleri, özel-
le"tirme sonucu i"siz kalabilecek olanlara sa%lanacak malî ve sosyal haklar, de%er 
tespiti ve ihale yöntemleri belirlenmi"tir.

Yıllardır üzerinde u%ra"ılan yap-i"let-devret modelini sa%lam bir hukukî taba-
na oturtmak ve böylece, 30 milyar doların üzerinde bir proje paketini, bütçe dı"ı 
imkânlarla, özel kesim eliyle gerçekle"tirebilmek amacıyla, gerekli olan mevzuat 
düzenlemeleri, 1994 yılı itibariyle tamamlanmı" ve yürürlü%e girmi"tir.

De%erli milletvekilleri, 5 Nisan kararlarıyla, tarımsal destekleme politikaları-
nın yeniden bir düzene oturtulması amacıyla, ürün fiyat desteklemelerinden vaz-
geçilerek, dünya fiyatlarının sa%ladı%ı refahın çiftçiye aktarılmasına imkân veren 
bir politika izlenmesine ba"lanmı"tır. Bizim getirdi%imiz sistem, bunu önlemi"; 
fiyat desteklemeleri yerine, girdilere sübvansiyon veren bir uygulamayla, ödeme-
lerin do%rudan çiftçilere yapılması ba"latılmı"tır. Tarımsal ürünlerin borsalarda i"-
lem görmesini te"vik amacıyla, borsalarda yapılan i"lemlerin daha dü"ük oranlarda 
vergilendirilmesine ba"lanmı"tır.

De%erli arkada"lar, 50’nci Hükümetin terörle mücadele konusunda yaptı%ı ba-
"arılı çalı"maları, Do%ru Yol Partisi Grubu olarak, gururla kaydediyoruz. Mehmet-
çiklerimiz, kadın-erkek, ya"lı-çocuk demeden, yıllarca, insanlarımızı acımasızca 
katleden terör örgütü PKK ve bu örgütün aldatılmı" militanlarına kar"ı mücadele 
veriyorlar. Büyük Atatürk’ün dedi%i gibi, Silahlı Kuvvetlerimiz, Türk millî birli%i-
nin, kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverli%inin çelikle"mi" bir ifadesi olarak 
görev ba"ındalar. Birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmi" Türk Milleti, Mehmet-
çi%ine her zaman sahip çıkmı", ba%rına basmı"tır; onlarla övünüyor, onlarla gurur 
duyuyoruz.

Türkiye’nin, terör konusunda ne tür bir tehlikeyle kar"ı kar"ıya bulundu%unu 
ve bugün varılan noktayı belirlememiz gerekir. Bölücü terör örgütü, 1984 yılı ba-
"ından itibaren, aynı soydan gelen ve tarih boyunca birlikte ya"adı%ımız do%u ve 
güneydo%udaki bir kısım vatanda"larımızın, farklı bir dil ve kültüre sahip ayrı bir 
ırk oldu%unu, topraklarının i"gal altında tutuldu%unu ve haklarının gasp edildi%ini 
iddia ederek, ortaya çıkmı"tır.

Örgüt, Kürt kökenli diye tanımladı%ı vatanda"larımızın, sözde, bu durumdan 
kurtarılması amacıyla, ülkemizin Do%u ve Güneydo%u Anadolu Bölgelerinde 22 ili 
kapsayan ve kendilerince, sözde “Kuzey Kürdistan” olarak adlandırılan bölgede, ba-
%ımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefleyerek, terör eylemlerine ba"lamı"tır.

1978-1984 yıllan arasında kadrola"ma çalı"malarını tamamlayan bu kanlı ör-
güt, 15 A%ustos 1984 tarihinden itibaren, Eruh ve $emdinli baskınlarıyla, silahlı 
propaganda dönemine fiilen geçmi"tir.
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1986 ve 1990 yıllarında, kendini iki kez tasfiye a"amasına getirilen örgüt, bi-
rincisinde, sıkıyönetimden ola%an uygulamasına geçilmesinin yarattı%ı yönetim 
bo"lu%u ve siyasî kararsızlık, ikincisinde ise, Körfez krizi ve Kuzey Irak’ta meydana 
gelen büyük göçün yarattı%ı ortam nedeniyle, her iki tasfiye sürecinden de kurtul-
mayı ba"armı"tır.

1991 yılına, yeniden yapılanma ve in"a hedeflerini belirleyerek giren örgüt, 
aynı yıl katılımların da fazla olması sonucu, 1992 yılı Nevruzundan itibaren, yaygın 
kitlesel eylemlerle, ülkemizin bütünlü%ünü tehdit eder hale gelmi"tir.

De%erli arkada"larım, 50’nci Hükümetin göreve ba"ladı%ı 24 Haziran 1993 ta-
rihinde, ülkemizin terör hareketleri kar"ısında bulundu%u noktayı "öyle özetlemek 
mümkün: PKK bölücü terör örgütü, 1993 Haziranında, Do%u ve Güneydo%u Ana-
dolu Bölgemizin 22 ilinde, özellikle kırsal kesimde, yer yer önemli eylemler yapa-
bilecek bir güce eri"mi" bulunmaktaydı. Yerle"im birimlerimizin büyük bir kısmın-
da halkımız, hava karardıktan sonra evlerinden dı"arıya çıkamamaktaydı. Esnaf, 
dükkânını açamamaktaydı. Bu bölgelerimizde yollar, zaman zaman teröristlerce 
kesiliyordu. Köy ve mezralarda e%itim ve ö%retim büyük ölçüde sekteye u%ramı"-
tı. Okullar, sa%lık ocakları, i" makineleri teröristlerce yakılıp yıkılıyordu. Yüzlerce 
ö%retmen, devlet memuru ve imam, bu kanlı örgütün üyeleri tarafından katledi-
liyordu. Teröristlerin baskısıyla halk, camilerde, normal ibadetlerini bile yapamaz 
hale gelmi"ti.

PKK bölücü terör örgütü, yurtdı"ında, ba"ta, bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere, 
tamamı asılsız senaryolara dayanarak, Türkiye aleyhinde yaptı%ı propagandalarla, 
kısmen de olsa, kendi lehinde olu"turabildi%i kamuoyu deste%iyle, bu ülkelerden 
maddî ve manevî destek sa%layabiliyordu.

PKK terör örgütü, etkin önlemler alınamaması sonucu, militan sayısını da 
artırmı"tı; yurtdı"ı örgütlenmesini geli"tirmi"ti; Kuzey Irak’ta üs ve barınaklarını 
ço%altmı"tı; uluslararası kamuoyunda, kendi lehine, önemli geli"meler sa%lamı"tı.

Bizim göreve ba"ladı%ımız tarihe kadar geçen dokuz yıllık sürenin terör bilan-
çosu ise "öyle idi: Toplam 7.078 terör olayında, 1.675 güvenlik görevlimiz "ehit 
edilmi", 2.205 masum vatanda"ımız katledilmi"; buna kar"ılık, 4.533’ü ölü, toplam 
6.083 terörist, etkisiz hale getirilmi"ti.

De%erli arkada"larım, 50’nci Hükümet olarak, görev alır almaz, ülkemizin ve 
milletimizin bölünmez bütünlü%ünden taviz vermeyece%imizi ve halkımızın can, 
namus ve mal güvenli%ini mutlaka sa%layaca%ımızı ifade ettik. Bin yıldır birlikte 
ya"ayan halkımızı kar"ı kar"ıya getirerek, birlik ve beraberli%imizi bozmayı ve dev-
letimizin, ça%da" ve büyük devlet olma yolunda yapmakta oldu%u dev hamleleri 
hedef alan bazı kom"ularımız ve hatta bazı Avrupa ülkeleri tarafından desteklenen 
PKK bölücü terör örgütünün faaliyetlerini, ülkemizin birinci öncelikli sorunu ola-
rak gördük; gerekli çalı"maları hemen ba"lattık.

Hükümetimiz, iktidara geldi%inde, bu ürkütücü terör tablosu kar"ısında, te-
rörle mücadele anlayı"ında ve konseptinde önemli de%i"iklikler yapmı"tır. Hükü-
metimizin aldı%ı önlemler "unlardır:
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Hükümetimizde olu"an terörle mücadele kararlılı%ı, devletimizin bütün ku-
rum ve kurulu"larına, hizmet birimlerine ve halkımıza yansıtılmı"tır.

Terör örgütüyle i"birli%i halinde olan parti, dernek, basın-yayın organları ve di-
%er kurulu"larla, yasal ve demokratik kurallar çerçevesinde mücadele ba"latılmı"tır.

Örgütün iç ve dı" finans kaynaklarına yönelik operasyonlar, daha etkili ve sü-
rekli hale getirilmi"tir.

Uluslararası giri"imlerimize destekli olarak yürüttü%ümüz uyu"turucu madde 
operasyonlarıyla, gerçek kimli%i bir uyu"turucu çetesi diye tanımlanabilecek olan 
örgütün, en büyük gelir kayna%ına a%ır darbeler indirilmi"tir.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadele kavramı, de%i"en "artlara göre yeniden 
gözden geçirilmi" ve alan hâkimiyeti konsepti getirilmi"tir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kaynakları da, gerekti%i kadar bu alana 
kaydırılmı"tır. Güvenlik güçlerimizin, terörle mücadelede ihtiyaç duydu%u zırhlı 
araçlar, silahlı helikopterler, gece görü" cihazları, çelik yelekler, otomatik silahlar, 
da% ve kı" teçhizatı, uygun ve etkili mühimmat ve modern haberle"me cihazları 
tedarik edilmek suretiyle, güvenlik güçlerimizin etkinli%i arttırılmı"tır.

Terörle mücadelenin koordinasyonunu sa%layacak mekanizmalar kurularak fa-
aliyete geçirilmi"tir.

Yöre halkına örgütün gerçek yüzü anlatılarak, halk aydınlatılmı"tır.
Yurtdı"ında ise, Avrupa ülkeleriyle yapılan temaslarla, örgütün, dernek ve ku-

rulu"ları kapattırılmı" ve faaliyetleri büyük çapta yasaklanarak, kontrol altına alın-
mı"tır.

Kom"u ülkelerle ikili görü"meler yapılarak, e"kıyanın hareket alanı daraltıl-
mı"tır.

Uluslararası kurulu"larca, PKK’nın bölücü bir terör örgütü oldu%u kabul ve ilan 
edilmi"tir.

Yurtdı"ında, teröristlerin, görüldü%ü ve bulundu%u her nokta ve yerde ezilmesi 
ve yok edilmesi maksadıyla sınır ötesi kara ve hava harekâtları, gerekti%inde, en 
geni" boyutlarıyla icra edilmi"tir.

Yurtiçinde, tüm bölgelerimizde, devletin mutlak hâkimiyeti ve otoritesi tesis 
edilmi" ve sosyal hayatın, tekrar normal ko"ullara dönmesi sa%lanmı"tır.

Sayın milletvekilleri, 50’nci Hükümet olarak görev yaptı%ımız süre içerisinde, 
demokrasi ve hukuk kuralları çerçevesinde aldı%ımız etkili tedbirler sonucu, bugün 
ula"ılan durumu "öyle özetleyebilirim: PKK terör örgütü, daha önce yo%un olarak 
faaliyette bulundu%u tüm alanlarda eylem icra edebilme yetene%ini büyük ölçüde 
kaybetmi"tir; güvenlik güçlerinin takibinden kurtarabildi%i geri kalan silahlı terö-
rist gücünü, kendisi için daha emniyetli gördü%ü, ba"ta Kuzey Irak olmak üzere, 
yurtdı"ındaki bölgelere kaydırmı"tır. Bölge halkı üzerindeki etkinli%ini büyük ölçü-
de kaybetmi"tir. Daha önce siyasî çözüm "eklinde ifade etti%i isteklerinden dönü" 
yaparak, bu defa, demokratik çözüm adı altında taleplere ba"vurmu"tur. Silah, mü-
himmat ve malî kaynakları önemli ölçüde kısıtlanmı"tır.
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Aldı%ımız etkin önlemler ve kararlılı%ımız sonucunda, güvenlik güçlerimizin, 
silah, teçhizat ve malzeme yönünden etkin hale getirilmesi ve buna ba%lı olarak 
bilgi, tecrübe ve e%itim seviyelerinin artırılmasıyla, gece ve kı" "artları dahil, her 
türlü ortamda etkin harekât yapabilecek seviyeye gelinmi"tir. Halkımıza ve örgüt 
tarafından kandırılarak da%a çıkarılan masum gençlerimize, terörle mücadeledeki 
haklılı%ımız ve gerçe%i vurgulayarak yaptı%ımız ça%rılar sonucunda, örgütün elin-
den kurtulabilen çok sayıda gencimiz, devletin adaletine sı%ınmı"tır.

Örgütün iç ve dı" finans kaynakları büyük ölçüde kurutulmu"tur. Büyük ölçü-
de militan kaybına u%rayan örgüt, istedi%i ölçüde eleman temin edememekte ve li-
der kadrolarında meydana gelen kayıplar, da%ılma noktasına, PKK terör örgütünü, 
hızla yakınla"tırmaktadır. Giderek artan oranda örgüt militanı, güvenlik güçlerine 
teslim olmaktadır. 15 A%ustos 1984’ten 24 Haziran 1993’e kadar geçen 107 aylık 
sürede toplam 536 terörist teslim olmu"ken, Hükümetimizin görev süresi içinde 
812 terörist teslim olmu"tur. Bu rakam dahi, elde edilen ba"arının en anlamlı gös-
tergesidir.

Terörle mücadelenin bu yönüne paralel olarak, 50’nci Hükümet zamanında, 
Kasım 1994’te, terör olayları nedeniyle ma%dur olan ve göç etmek zorunda kalan 
yurtta"larımız için bir gönüllü iskân projesi hazırlanmı"tır. Yine, köylerinden ay-
rılmak zorunda kalan 12 bin aileyi kapsayan proje, bu kitlenin kırsal ve kentsel 
iskânını gönüllülük esasına dayandırmı"tır. !ster kırsal ister kentsel iskânda, aile-
lere, konut ve istihdam olanakları sa%lanacaktır. Bu amaçla, Avrupa Konseyi !skân 
Fonundan 252 milyon dolarlık kredi talebinde bulunulmu"tur. Hükümetin elinde, 
bu projeden ayrı olarak, herhangi bir isim altında bir ba"ka projenin olmadı%ını da 
burada açıklıkla ifade etmek istiyorum.

Ayrıca, Hükümetimizin, bölgeye, yurtiçinden ya da yurtdı"ından herhangi bir 
kitlenin kaydırılması giri"iminin de söz konusu bulunmadı%ını ayrıca belirtmek is-
tiyorum.

Muhterem milletvekilleri, biz, terörle mücadelede uyguladı%ımız yöntemler-
le ve gösterdi%imiz kararlılıkla, Türk Milleti olarak, dünyaya, terör konusunda "u 
mesajları vermeye çalı"tık: Tokyo metrosunda masum halka kar"ı zehirli gazın kul-
lanılması, Oklahoma’da büyük bir binanın tahrip edilerek 100’den fazla masum in-
sanın öldürülmesi gibi terör olayları bize göstermi"tir ki, terörün amacı, ne demok-
rasiyi geli"tirmek ne de insan haklarını savunmaktır; terörün amacı, demokrasiyi 
yıkmak, ülkeyi bölmek ve parçalamaktır; insan haklarını ayaklar altına almaktır; 
rejimi çalı"maz hale getirmektir. Bizim kar"ımızda da bugün, böyle bir problem var-
dır. Terör, uluslararasıdır ve bütün insanlı%ın ortak problemidir; bu nedenle, terörle 
mücadeleyi, silah ta"ıyan son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme 
kararında olan Hükümetimizi destekliyoruz. Bu mücadeleyi, büyük bir özveriyle 
sürdüren kahraman silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizle de gurur duyu-
yoruz.

Türkiye, bölgede birlik ve bütünlü%üne zarar verecek, bekasını tehlikeye soka-
cak hiçbir oldubittiye göz yumamaz ve yummayacaktır. Yıkıcı ve bölücü "er mihrak-
ların, aziz yurdumuzu kana bulamalarına asla müsaade etmeyece%imizi, demokrasi 
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ve hukuk kuralları içerisinde kalınarak her türlü tedbiri almaya devam edece%imizi 
açıklıkla bir defa daha belirtmek istiyorum.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri, "öyle geriye dönüp yakın geçmi"i bir göz-
den geçirelim ve bazı bilinen gerçeklerin altını bir kez daha birlikte çizelim.

Biraz önce ayrıntılarıyla açıkladım; yıllardır ülkenin ba" belası haline gelmi" 
terörün üzerine, ilk kez Hükümetimiz döneminde ciddî "ekilde gidilmi"; ülkeyi yak-
mak isteyen, bölmek isteyen terör, büyük ölçüde sindirilmi"tir.

5 Nisan kararlarıyla, ilk kez, ülkedeki ekonomik yangının üzerine cesaretle ve 
bilinçli olarak gidilmi", olumlu sonuçları bir bir alınmaya ve ekonomide altüst ol-
mu" dengeler yeniden rayına oturtulmaya ba"lanmı"tır.

Avrupa Toplulu%u ve Gümrük Birli%i, uzun yıllardan beri süren hayal olmak-
tan çıkmı"tır. Asya’daki Türk cumhuriyetlerle kucakla"ılmı", bölgemizde her geçen 
gün sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan en saygın devletlerden birisi olma yolunda 
adımlar atılmı"tır. Türkiye, içeride ve dı"arıda siyasal ve kültürel alanlarda süratle 
itibar kazanırken, kar"ıla"tı%ımız muhalefete akıl erdirmek gerçekten güçtür.

Konu"mamın bu bölümünde, sizlere, bir konu"madan bir pasaj aktarmak is-
tiyorum; aynen "öyle: “Muhalefet partileri bizi hiçbir zaman be%enmeyeceklerdir; 
çünkü bizi be%endikleri anda, kendi varlıklarını inkâr ederler. Onların vazifesi, bizi 
be%enmemektir, bizi tenkit etmektir; ama e%er biz onlara kulak asarsak, onların de-
dikleri "eylere takılıp kalırsak, ba"arılı olmamız mümkün de%ildir.” Bu konu"ma, 13 
Temmuz 1991 tarihinde yapılmı"tır. Bu sözlerin sahibi, o günkü Ba"bakan, "imdiki 
Anamuhalefet Lideri Sayın Mesut Yılmaz’dır.

Biz, bugün, muhalefete, geliniz, ho"görüyle kucakla"alım, Türkiye’nin onuru-
na hep beraber ortak olalım derken; Sayın Yılmaz, dün, muhalefete, onlara kulak 
asarsak ba"arılı olmamız mümkün olmaz diyebiliyor. !"te, bu, iki parti arasındaki 
iktidar-muhalefet arasındaki en çarpıcı ve önemli bir farktır.

Biz, muhalefet her konuda bizimle beraber olsun demiyoruz; ama hiç olmazsa, 
ülkenin en önemli sorunları söz konusu iken, kendimizi de%il, vatanı, milleti, gelin, 
beraberce dü"ünelim diyoruz.

Sayın milletvekilleri, bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Hatırlayacaksınız; 
ülkemizin en ba"ta gelen sorunu terör belasına kar"ı giri"ti%imiz kararlı ve cesur 
mücadeleye en sert tepkiler, yine bir kısım muhalefet sıralarından ve bir kısım 
siyasî parti liderlerinden gelmi"ti. Uzun yılların ihmalleri sonucu alevlenen terör 
belasına kar"ı giri"ti%imiz bilinçli ve kararlı mücadeleye, bakınız, o tarihlerde Ana-
muhalefet Partisi Genel Ba"kanı Sayın Yılmaz nasıl tepkiler gösteriyor. !"te, 1993 
senesindeki gazetelerden ba"lıklar: “Terörle mücadele bilinçsiz”, “Bu kafayla terörü 
önleyemezler”, “Terörün sorumlusu koalisyondur”, “Çiller, terörü çözemez.”

EKREM PAKDEM"RL" (Manisa) - Çözdü mü yani...
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bu açıklamalar, terörü önlemeye çalı"an dev-

lete engel olmaya, âdeta teröristi cesaretlendirmeye ve te"vik etmeye yönelik de%il 
midir? Sadece muhalefet etmek, Hükümeti yıpratmak amacıyla bu ülkenin bu en 
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önemli millî meselesi kar"ısında ortaya konulan bu tavır ve davranı"lar nasıl affe-
dilebilir.

!ktidara geldi%imizde, yılların politik ihtirasları, hatalar, ülkemizde ekonomiyi 
çökme noktasına getirmi"ti. Yanlı" politikalar sonucu, K!T’ler arpalık olarak kulla-
nılmı", i"çi ve memur arasındaki dengeler altüst olmu", ithalat ve ihracatta bir kara 
düzen... Borçlanmada, borç ödemede, tüm dengeler altüst edilmi"ti.

5 Nisan kararlarını, politik gelece%imizi ülkemizin gelece%ine feda ederek aldı-
%ımızı herkes biliyor. Daha önce yıllarca kemer sıkma politikalarıyla kısmen denge-
yi sa%lamaya çalı"an hükümetlerin yerine, toplumumuzun canını acıtaca%ımızı ve 
politik gelece%imizi feda edece%imizi bile bile, sert ve köklü tedbirler almaktan çe-
kinmedik. Biz, bugünkü ve yarınki politik çıkarlarımızın de%il; ülkemizin gelece%i, 
büyük ve güçlü Türkiye’nin çıkarları pe"indeydik ve öyle olmaya da bundan böyle 
devam edece%iz.

De%erli milletvekilleri, nasıl ki “bu Hükümet ve bu Ba"bakan, terörde muvaf-
fak olamaz, ba"arılı olamaz” denildiyse, “bu Hükümet, özelle"tirme de yapamaz” 
denilmi"ti.

BA$KAN - Sayın Ercan, 30 dakikayı doldurduk efendim.
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Peki, te"ekkür ederim.
Bu Hükümet yapamaz da, siz; neden, onca yıl iktidarda bulundu%unuz süre 

içerisinde yapmadınız; bunu sormak bizim hakkımızdır. Üstelik kamuoyunda ve 
medyada arpalık olarak nitelenen kurumlar kurdunuz ve sadece parti çıkarlarını 
korumak ve iktidarı elinizden kaçırmamak için, bu milletin tüyü bitmedik yetim-
lerinin haklarını, yüzlerce, binlerce partilinize pe"ke" çektiniz. $imdi de, her türlü 
gayreti bilinçli bir "ekilde göstermeye çalı"an bu Hükümete “özelle"tirme yapamaz” 
diyor, yapılmak istenene engel olmaya çalı"ıyorsunuz; onları söylemi"tik.

Muhalefetin bu tavrının en son örne%ini, "u günlerde ya"adı%ımız i"çi sorun-
larında da maalesef ya"ıyor ve görüyoruz. Kamuda çalı"an 600 bin i"çinin, 1,5 mil-
yon memurdan daha fazla ücret aldı%ını; bu dengelerin yeniden kurulamamasının, 
ülkenin gelece%i için de büyük tehlikeler olu"turaca%ını; bu ülkede ya"ayan ve aklı 
ba"ında herkes biliyor, söylüyor; ama birileri bunu anlamak istemiyor. Birileri, bun-
ları, böyle, bilmek istemiyor; bunları, böyle, bu "ekilde söylemek istemiyor.

Ancak, muhalefetin büyük bir kesimi “i"çi ne istiyorsa ver” diyor, i"çiyi tahrik 
ediyor, devletine ve ülkesine kar"ı kı"kırtıyor. Onların maksadı, i"çiyi mutlu et-
mek arzusundan çok, oy deste%ini koparmak de%il midir? Bu ülkenin gelece%i, bu 
milletin menfaatleri, politik hesaplar u%runa tehlikeye atılmıyor mu; ancak, hiçbir 
politik hesap, hiçbir gerekçe, bizi, bu ülkeye hizmetten alıkoyamayacaktır. Bizim 
için herkes, teker teker her vatanda"ımız birdir; çiftçi, memur, i"çi, esnaf, emekli, 
hepsine kar"ı sorumlulu%umuz var.

Yeri gelmi"ken, "imdi, son günlerin en güncel konusu olan bu konuyla ilgili 
olarak, görü"lerimizi, biraz ayrıntılı olarak ortaya koymak istiyorum. Artık herkes 
biliyor, Türkiye’de, ücretli kesimler arasında kendi içinde büyük bir ücret dengesiz-
li%i mevcuttur. Geçmi"te uygulanmı" kamu ücret politikalarındaki hatalar nede-
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niyle, ücretliler arası gelir da%ılımı öylesine bozulmu"tur ki, bu durum, insanların 
adalet duygusunu zedelemekte, gelir çeki"mesini artırmakta, en yüksek geliri alan 
i"çi dahi halinden memnun olmamaktadır. Ücretlerin belirlenmesinde verimlilik, 
kıdem ve liyakat gibi ölçüler kullanılmamakta, i" tanım ve de%erlendirmelerine da-
yanılmamaktadır.

1988 sonrasında ücretlerde büyük artı"lar ya"anmı"tır. 1994 yılında ya"anan 
ekonomik sıkıntılarda bile, ücretlerin reel düzeyi, 1989 ve 1990 yıllarına göre ne-
gatife dönmemi"tir. 1990-1994 döneminde özel sektör i"çisinin reel maliyeti yüzde 
50, asgarî ücret yüzde 18, memur maliyeti yüzde 2 artmı"tır. Buna kar"ılık, kamu 
i"çisinin reel maliyetindeki artı" yüzde 104 olmu"tur. Bu nedenle, 1995 yılında, 
memurlar ile asgarî ücretlilerin durumunu iyile"tirmeye öncelik verilmi"tir. !nsanî 
ve do%al olan bu tercihle, asgarî ücretli ve memur aleyhine bozulmu" ücret denge-
sizli%i azaltılması hedeflenmi"tir. Sosyal açıdan, sürdürülebilir bir geli"meyi sa%-
lamak için ba"ka bir seçenek de yoktur; çünkü 1994 yılında konsolide bütçeden 
maa" alan 1 milyon 542 bin memurun devlete yıllık maliyeti 227 trilyon TL iken, 
memurların ancak yüzde 40’ı kadar olan 600 bin kamu i"çisinin maliyeti 235 tril-
yon TL olmu"tur.

Aynı yılda, bir kamu i"çisinin devlete ortalama aylık maliyeti 32,5 milyon TL 
iken, bir devlet memurunun maliyeti 12,3 milyon TL, asgarî ücretlinin aylık mali-
yetiyse 5,1 milyon TL olarak gerçekle"mi"tir.

Net ele geçen ücret açısından kar"ıla"tırıldı%ında, 1994 yılı ortalama i"çi ücre-
tinin, memur aylı%ının 2,8 katma, net asgarî ücretin de 7,2 katına ula"tı%ı görül-
mektedir.

1994 sonu itibariyle, memur statüsünde olan bir genel müdürün aylık net ma-
a"ı 18,5 milyon TL iken, i"çi statüsünde olan "oförünün net ücreti 21 milyon TL’dir.

Aynı tarihte, i"çi statüsünde çalı"an bir bekçinin aylık net ücreti 15,1 milyon 
TL iken, aynı kıdeme sahip memur statüsündeki bekçinin net maa"ı 4 milyon TL 
olmu"tur. Bunları görmezlikten gelemezsiniz muhterem milletvekilleri.

Öncelik asgarî ücretlilere ve memurlara verilmekle birlikte, toplusözle"me gö-
rü"meleri devam eden kamu i"çileri için devletin bütün imkânları zorlanmaktadır. 
Ancak, kamu i"çisinin ortalama net aylı%ı, sona eren sözle"melere göre 20 milyon 
lira iken, bu zorlamanın, kamu dengelerini altüst edecek boyutlarda olamayaca%ı 
açıktır; çünkü 1988-1994 döneminde, kamu i"çilerinin ortalama reel ücretleri 3,8 
katına çıkmı"tır. Reel ücretlerde, 1989 ve 1991 yıllarında yüzde 98,2 ve yüzde 71,6 
gibi çok yüksek oranlı artı"lar görülmü"tür.

BA$KAN - Efendim, Sayın Ercan... Lütfeder misiniz? Sayın Saraçlar da konu-
"acak.

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Tabiî, bu süreye sı%dırmak oldukça güç; ben, 
zorunlu olarak bazı bölümleri atlayaca%ım.

Biz diyoruz ki, tüm kesimler bizden hizmet bekliyor. Memurlar, i"çi emeklileri, 
Ba%-Kur’lular, memur emeklileri aylıklarına zam bekliyor. Tarım kesimi, esnaf, kü-
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çük sanayici bizden kredi bekliyor. Bütün kesimleri elimizin tersiyle itip, devletin 
bütün kaynaklarını bir kesime, 600 bin i"çiye nasıl aktaraca%ız...

!"çilerimiz, bizim ba"ımızın tacı, onları daha iyi hayat "artlarına ula"tırma-
mız boynumuzun borcu; ancak, i"çi karde"lerimizin bizi anlamalarını, tahriklere 
kapılmadan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Aynı tavrı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden, muhalefetteki arkada"larımızdan da bekliyoruz. Bu konuda, herkesi, 
sorumlu bir muhalefet örne%i sergilemeye ça%ırıyorum. Sorumlu bir muhalefet, po-
litik çıkarlardan önce ülke çıkarlarını gözetmelidir. Bu ülkeyi, bu yatanı ve bu mille-
ti, her türlü ki"isel ve politik çıkarlarımızın çok üzerinde tutuyoruz. Tüm çabamız, 
daha büyük, daha güçlü, daha güzel bir Türkiye kurabilmek içindir. Ne olursa olsun 
kar"ı çıkmayalım diyerek, bu ülkenin gelece%i için, barı", huzur ve refaha ula"ması 
için atılmı" adımların önünü kesmek, ne kendilerine ne de ülkeye, yarar sa%lamaz.

De%erli milletvekilleri, benden sonra muhalefet partilerimizin de%erli sözcü-
leri konu"acaklar. Elbette ki ele"tirileri olacak; ancak, bu ele"tiriler, haklı olmalı, 
objektif olmalı ve yapıcı olmalıdır. Türkiye’de artık, yalnız ele"tiri de%il, neyi be-
%enmedi%inizi söylemek... Siz, ne yapardınız ve nasıl yapardınız; milletimiz, bunu 
duymadı%ı sürece, yaptı%ınız yine me"ru muhalefet görevi olur; ama asla, hiç fay-
dası olmaz.

Artık, günümüzde siyasetin "artları ve icapları de%i"mi"tir. Türk Halkı, gerçek-
ten bir büyük de%i"im özlemi içerisinde, bu de%i"imi yaratmak ve kendisini kısır 
döngüden kurtarmak için bizim önümüzde, Yüce Meclisin önünde. Halk, bu Mec-
listen çözüm bekliyor.

Defalarca vurguladı%ımız gibi, ülkemizin ve kamuoyunun, kavgalara artık ta-
hammülü kalmamı"tır. Yapıcı olmaya, uzla"maya, birlik ve beraberli%e, ülke me-
selelerini a"mak için çözümler üretmeye gerek vardır. Millet, bizden, iktidarıyla-
muhalefetiyle, hizmet bekliyor. Ne var ki, küçük hesaplar, ihtiras ve siyasî çıkarlar 
u%runa ülkenin önünün tıkanmasından, bunalım siyasetinden medet umanlar var; 
ülkeyi çözümsüzlü%e götürerek oy aramaya kalkanlar var. Ülkenin meselelerinden 
koparak geride kalmı", ülkenin gelece%ine dair fikir ve iddia sahibi olmayan, çözüm 
üretmeyen sorumsuz muhalefete de, geçmi"te oldu%u gibi, milletimizin itibar et-
meyece%ini ve destek vermeyece%ini bir defa daha hatırlatmakta yarar görüyorum.

Sayın milletvekilleri, hükümeti kurdurmamak için oynanan oyunları, üretilen 
senaryoları birlikte ya"adık. Hiçbir demokratik ülkede görülmü" "ey midir; hükü-
meti kurma görevi verilen Ba"bakan, hükümeti kurmak için siyasî parti liderleriyle 
görü"ürken, Anamuhalefet Partisi Lideri, hükümeti kurdurmamak için siyasî par-
ti liderleriyle görü"me turlarına ba"lıyor, hükümeti kurdurmamak için siyasî parti 
liderlerine yalvarıyor, i"çi liderlerine sı%mıyor! Böyle bir "ey olabilir mi! $imdi ise, 
kurulan Hükümetin güvenoyu alamaması için benzer yollara tevessül olunuyor; 
siyasî ihtiras, komplo ve entrikalarla bunalım yaratılmak isteniliyor.

"LHAN KAYA ("zmir) - O, size ait.
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Acaba, bugünkü Türkiye’nin, böyle tertiplerle, 

siyasî ihtiras ve entrika oyunlarıyla oyalanacak vakti, takati var mıdır? (DYP sırala-
rından alkı!lar)
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Bir siyasî tertibe kurban etmek istedi%iniz Sayın Ba"bakan, hangi sorumluluk-
ların altındadır, nelerle me"guldür; oyun ba"arıya ula"ırsa, entrika tutarsa, acaba 
bundan, sadece Sayın Ba"bakan mı zarar görecektir, sadece Do%ru Yol Partisi mi 
sarsılacaktır; bunun, herkes tarafından çok iyi dü"ünülüp tartı"ılması gerekti%ini 
zannediyorum.

Meclisin dı"ında millet yok mu zannediyorsunuz; Ankara kulislerinin dı"ında 
Türkiye yok mu farz ediyorsunuz! (DYP sıralarından alkı!lar) Milletimizin bu çirkin 
oyunlara kanaca%ını mı zannediyorsunuz!

MET"N EM"RO%LU (Malatya) - Millet sizi biliyor.

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Türkiye istikrarsızlı%a, 
belirsizli%e ve arayı"a sürüklenmemeli; aksi halde, meydana gelebilecek bir istikrar-
sızlı%ın, hatta, sadece içeride ve dı"arıda meydana gelebilecek güvensizlik ve tered-
düdün, Türkiye’ye, ekonomik bakımdan, hassas malî münasebetler bakımından, 
ülkenin iç ve dı" sorunları bakımından neye mal olaca%ını çok iyi bilmek ve hesap 
etmek mevkiinde ve durumundasınız; Türkiye, sadece bizim de%il, sizin de sorum-
lulu%unuzda.

Türkiye, daha mutlu günler görecektir; milletimiz, daha iyi "eylere layıktır. 
Herkes; ama herkes, Türkiye’ye inancını sa%lam tutmalıdır. Türkiye’nin birli%ine ve 
gelece%ine yürekten inanmalıyız. Her "eyden önce kendimize, devletimize, milleti-
mize ve demokrasimize güvenmeliyiz. Çok zor günleri, büyük sıkıntıları gö%üsleye-
rek ve a"arak geldik. Burada yegâne gücümüz ve güvencemiz, millete duydu%umuz 
sevgi olmu"tur, saygı olmu"tur; onlardan gördü%ümüz destek olmu"tur.

De%erli milletvekilleri, "unu iyi bilmelisiniz: Biz, helal ve me"ru olmayan hiçbir 
"eye bugüne kadar talip olmadık, bugün de talip de%iliz.

FETHULLAH ERBA$ (Van) - Vay... Vay… Vay...

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Biz, milletimizin yanında yer almadı%ı hiçbir 
i"te bulunmadık; bugün de milletin yanında olmadı%ı hiçbir i"te yokuz. (DYP sırala-
rından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Hükümet Programımızın, milletimize ve devletimize hayırlı, u%urlu olmasını 
diliyor; Hükümetimize ba"arılar diliyor, Yüce Heyetinizi ve ekranları ba"ında bizleri 
izleyen de%erli vatanda"larımızı saygıyla selâmlıyorum. (DYP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN - Sayın Ercan, te"ekkür ediyorum.

Efendim, ben süreyi durdurdum; Sayın Saraçlar, rahat gelebilirsiniz, süreniz 
i"lemiyor. Her ne kadar, zamanı durdurma imkânım yoksa da, sürenizi durdurdum.

EYYÜP CENAP GÜLPINAR ($anlıurfa) - Kaç dakikası kaldı?

BA$KAN - Efendim, sayın konu"macının gelmesini beklemeyelim mi?

ADNAN KESK"N (Denizli) - Onlar iktidar; biraz fazla konu"sunlar Sayın Ba"-
kan; ihtiyaçları var!
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BA$KAN - Yüce Kurul, her gruptan 2 sayın üyenin konu"masına imkân tanı-
mı"tır. Bunun anlamı "udur: Birisi konu"masını bitirecek, yerine oturacak, di%er 
sayın üye gelecek. Buna da, Yüce Kurul zımnen karar vermi"tir. Buyurun efendim.

DYP GRUBU ADINA "HSAN SARAÇLAR (Samsun) - Muhterem Ba"kan, 
muhterem milletvekili arkada"larım; televizyonlarımızın ve basınımızın de%erli 
temsilcileri; daha sa%lıklı, daha huzurlu, daha mutlu bir ya"am için bütün umutla-
rını bize ba%ladıkları için, Yüce Meclise inandıkları için, sevgi, saygı ve güven duy-
dukları için televizyonları ba"ında bizleri dikkatle izleyen aziz milletimizin de%erli 
evlatları; bugün, Yüce Meclisimizde, Profesör Doktor Sayın Tansu Çiller ba"kanlı-
%ındaki Do%ru Yol Partisi Hükümetinin Programını müzakere etmek üzere toplan-
mı" bulunuyoruz.

Huzurlarınızda, Do%ru Yol Partisi Grubunun, Hükümetimiz Programı hak-
kında görü"lerini arz etmek üzere, söz almı" bulunuyorum; sözlerime ba"lamadan 
önce, hepinizi, Do%ru Yol Partisi Grubu ve "ahsım adına, saygı ve sevgiyle selamlı-
yorum. (DYP sıralarından alkı!lar) Bu müzakerelerin ve burada sunulacak olan bü-
tün görü"lerin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve yararlı olmasını diliyorum.

Muhterem arkada"lar, siyasî parti grupları arasında, konu"ma ve görü"lerini 
açıklama konusunda sıralama tespiti için kura çekildi. Bu kurada, ilk konu"ma sı-
rası, Do%ru Yol Partisine kaldı, bize kaldı; bu, bir "ans mıdır, bir "anssızlık mıdır; 
takdirinize bırakıyorum.

Biz, Hükümet Programı hakkındaki Partimiz görü"lerini sizlere arz ettikten 
sonra, di%er partilerimizin de%erli temsilcileri de dü"üncelerini ifade edeceklerdir. 
Demokrasilerde, iktidar, ancak, kar"ılarında muhalefet varsa ya"ayabilir. Tek ba"ı-
na iktidarlar, demokrasiyi ya"atamazlar. Sizlerin burada ifade edece%iniz görü"leri-
niz, Hükümetimiz Programının uygulanmasında bizlere ı"ık tutacaktır. Ülkemiz ve 
milletimiz için daha iyiyi ve daha güzeli yapabilmek için bunlardan yararlanaca%ız. 
Bu itibarla, "imdiden, görü"leriniz ve ele"tirileriniz için te"ekkürlerimizi sunuyo-
ruz ve te"ekkürlerimizle birlikte, bu görü"lerin, çözüm üretici, yararlanıcı ve yol 
gösterici görü"ler olmasını temenni ediyoruz.

Muhterem arkada"lar, 21’inci Yüzyıla varmamıza sadece birkaç yıl kaldı. Bütün 
dünya 21’inci Yüzyıla hazırlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin en 
önemli görevi, halkımızı 2000’li yıllara ta"ımak olmalıdır. Halkımızı, muasır mede-
niyetin bütün icap ve imkânlarına ta"ımaya mecburuz. Hükümetimizin de, bütün 
hükümetlerin de aslî görevleri bu olmalıdır. Bir fazilet rejimi olarak demokrasinin 
verdi%i ı"ık ve dinamizmle, milletimizin üstün ve yenilmez iradesinden güç alarak, 
ülkemizi ye milletimizi, 2000’li yıllara, refah, mutluluk içinde götürece%iz. Bunu 
sa%larken, asla vazgeçemeyece%imiz, gölge dü"ürmeyece%imiz ve tartı"ılmasına 
müsaade edemeyece%imiz ilkelerimiz vardır; Türkiye Cumhuriyeti, üniter bir dev-
lettir, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, Bayra%ı tektir, resmî dili tektir.

Bu ba%lamda, herkesin inanç ve dü"ünce hürriyetine saygı gösterilmesi ge-
rekti%ine inanıyoruz. Yurtta"larımız arasında, kültür, dü"ünce, inanç, dil ve köken 
farklılıkları olması do%aldır; bu gerçek, devletin üniterlik vasfını kuvvetlendirecek 
niteliktedir. Kuzeyi ve güneyi, do%usu ve batısıyla, halkımız, bunun bilinci içerisin-
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dedir. Buna kar"ı duranlar, hiç kimseyi kandıramayacak, hiç kimseyi yanıltamaya-
cak, hiç kimseyi aldatamayacaklardır.

Terörle mücadele, içeride ve dı"arıda aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hükü-
metimiz, güvenlik güçlerimizin canları pahasına ortaya koydukları çabayla, böl-
gede ve büyük kentlerde güvenli%i sa%lamı"tır; "imdi sıra, yaraların sarılmasına 
gelmi"tir. Hükümetimiz, bu yöredeki insanlarımızı, bölgeye refah getirecek bütün 
önlemleri alarak kucaklamaktadır ve kucaklayacaktır.

Muhterem arkada"lar, Harran Ovasına akan su, Do%u ve Güneydo%u Anadolu 
Bölgeleri için bir atılım kayna%ıdır. Yöredeki problemlerin çözümü, bu kayna%ın da 
büyük deste%iyle, her anlamda gerçekle"ecek; yöreye huzur ve mutluluk tam anla-
mıyla gelecektir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekili arkada"larım; köylülerimizin ve üreticileri-
mizin mahsulü, Hükümetlerimiz tarafından gere%i gibi de%erlendirilmi" ve gereken 
bütün tedbirler alınmı"tır.

Tütün üreticimiz, uygulanan ba"arılı yöntemlerle, hem daha az sahaya ekim 
yapmı" ve daha az emek sarf etmi" hem de daha çok ekonomik imkân elde etmi"tir.

Daha önceleri ihtiyacın üzerinde üretilirken, 1993 yılında 500 bin tona yakla-
"an tütün stokları eritilmi", ihtiyaç fazlası üretimin yol açtı%ı kaynak israfı önlen-
mi"tir; böylece, sa%lanan tasarruf, 1995 yılı için 15 trilyondur.

Çay üreticilerimiz, çay bahçelerinin gençle"tirilmesi ve budanması dolayısıyla 
1 trilyon lira tazminat almı" ve üreticinin çaydan aldı%ı imkân, eskisine nazaran, 
1995 yılında on katına ula"mı"tır. Bölgenin yeni yatırım ve istihdam projelerine 
ihtiyacı vardır; bu do%rultuda çalı"malar yapılmaktadır. 

Çay müstahsili, bu yıl içerisinde elde etti%i mahsulün kar"ılı%ında, tam, 4 tril-
yon lira almı" bulunacaktır.

Çeltik müstahsili, bugüne kadar eri"ilemeyen bir rakamla kar"ı kar"ıya bırakıl-
mı" ve çelti%e – cinslerine göre - kilo ba"ına 22 bin, 25 bin ve 27 bin lira gibi fiyatlar 
verilmek suretiyle, müstahsil, büyük imkânlar içine gark edilmi"tir.

Köylümüzün en önemli ihtiyacı olan gübre konusunda, evvelce yüzde 10 olan 
ve yüzde 30’a çıkarılan sübvansiyon, 1995 yılı içerisinde yüzde 50’ye çıkarılmı"tır 
ve böylece, köylümüz, çok büyük bir imkâna kavu"turulmu"tur.

Bütün bunların dı"ında, 2 trilyon lira olan hayvan kredisi - sadece 2 trilyon 
lira iken - "imdi, Hükümetimizin Önünde bulunan kararnameyle 20 trilyona çıka-
rılmakta ve böylece, ülkemizin bütün yörelerindeki süt ve besin hayvancılı%ına ve 
ufak ve büyükba" hayvancılı%ına büyük destek verilmektedir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekili arkada"larım; Köy Hizmetlerinin yatırım 
hacmi, geçmi" yıllarla mukayese edildi%inde, her geçen yıl katlanmı" ve birkaç yıl 
öncesine nazaran, bugün, on misline ula"acak noktaya gelmi"tir.

!çme suyu, sondaj, sulama drenaj, köprü, kanalizasyon ve köylülerimizin ihti-
yacı olan bütün konularda büyük yatırımlar yapılmı"tır ve bunun, sadece bugünkü 
tutarı 11 trilyon liradır.
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Aziz arkada"lar, Türk ekonomisi içerisinde, yatırımları, istihdam imkânı ve ya-
rattı%ı artı de%erle, en hızlı geli"en sektörümüz turizm sektörüdür. Bu sektörde, 
Körfez krizi ve güvenlik sorunları nedeniyle ya"anan zorluklar a"ılmı"tır ve 1995 
yılında, 8 milyon turist Türkiye’ye gelmi" olacak ve 5,1 milyar dolar turizm geliri 
sa%lamı" bulunaca%ız.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; amacımız, Türkiye’de serbest piyasa eko-
nomisini gerçek manada ve sa%lıklı bir "ekilde gerçekle"tirmektir. Bu konuda Yüce 
Meclisin kabul buyurdu%u yasalar gere%i gibi tatbik edilecek; özelle"tirme, reka-
betin korunması, tüketicinin korunması, sınaî mülkiyet haklarının korunması ve 
bunlarla ilgili bütün etkinlikler prati%e geçirilecektir.

Üreticimizi en çok ilgilendiren bir konu olan Tarım Satı" Kooperatifleri Birli%i, 
bugün, oldukça hantal ve bürokratik bir yapıya sahiptir; âdeta bir K!T gibi çalı"mak-
tadır. Bu sistemle ba"arılı olmaları mümkün de%ildir. Tarım Satı" Kooperatiflerinin 
devletle olan ba%lantılarını kopartaca%ız ve demokratik bir yapıda, profesyonel bir 
biçimde yönetilmelerini sa%layaca%ız. Bu kurulu"lar, ancak bu "ekilde ülkemize ve 
milletimize faydalı olabileceklerdir.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekili arkada"larım; Hükümetimiz esnaf ve 
sanatkârlarımıza önem vermektedir. Ekonomimizin ve sosyal hayatımızın belke-
mi%ini olu"turan ve dinamo görevini yapan esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını 
yakından takip etmekteyiz.

Yakın zamana kadar 2 trilyon civarında olan ve Halk Bankası tarafından esnafa 
verilen dü"ük faizli krediler, Hükümetimizce alınan kararlarla 1994 yılında 8,5 tril-
yon liraya, 1995 yılında; yani, bu sene ise, 24 trilyon liraya yükseltilmi"tir. Bu kredi, 
Türkiye genelinde bütün "ehir ve kasabalarda, bütün esnaf ve sanatkârlarımızın ya-
rarlanaca%ı bir "ekilde tevzi edilmi" bulunmaktadır. Böylece, esnafımız daha rahat 
bir "ekilde mesle%ini icra etme imkânına sahip olmu"tur.

Kanaatimizce, mevcut devlet bakanlıklarımızdan birisinin esnaf ve 
sanatkârlarımızla ilgili olarak görevlendirilmesi çok isabetli olacaktır; sayıları 5 
milyonu bulan bu karde"lerimize, Hükümetimizin böylece bir destek vermesini, bu 
olmadı%ı takdirde, hiç olmazsa, derhal kurulacak bir genel müdürlü%ün, bu konuda 
görevlendirilmesini uygun bulmaktayız.

Bir kanun teklifiyle, her yıl mayıs ayının ilk haftasının, esnaf ve sanatkârlar 
haftası olarak ilan edilmesini istemi"tik. Böylece, esnaf ve sanatkârlarımızın, so-
runlarını, daha geni" bir zaman kesimi içerisinde kamuoyu önünde gündeme getir-
meleri ve çözüm yolları aramaları sa%lanmı" bulunacaktır.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekili arkada"larım; millî kültür varlı%ımız, bizi, 
dünya milletleri önünde daha iddialı ve güçlü kılan zenginliklerimizin ba"ında gel-
mektedir. Anadolu’muzda, tarihin en eski ve büyük medeniyetleri do%mu" ve asır-
larca ya"amı"tır; ülkemizin her yanı, bu büyük medeniyetlerin izleri ve eserleriy-
le doludur. Millî kültürümüzü ve zenginliklerimizi, yeni yeti"en nesillere daha iyi 
tanıtacak programlar yapılmalıdır. Amacımız, bir yandan millî kültürümüzü daha 
zenginle"tirip, geli"tirirken, öte yandan, koruyup, sahip oldu%umuz bu köklü me-
deniyetlerin eserlerini, tüm insanların yararına sunmaktır. Bu çerçevede, ba"ta !s-
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tanbul olmak üzere, Türk-!slam kültür varlıklarının yo%un oldu%u il ve bölgelerdeki 
eserlerin, Türk-!slam dünyasının ve bütün dünyanın ilgisini çekecek "ekilde, yeni 
çalı"malara açılması gerekmektedir.

Hükümetimizin, sinema ve tiyatro sanatlarına verdi%i deste%i, artan bir biçim-
de devam ettirmesini; kitap yazım ve okunmasını özendirecek çalı"malar yapması-
nı; ba"arıları uluslararası boyuta ula"mı" ve ula"ma istidadı gösteren sanatçılarımı-
zı te"vik etmesini diliyoruz.

Türk dünyasının ortak tarih ve edebiyat eserlerinin bastırılarak, tüm Türk 
dünyası gençlerinin okuması sa%lanmalı ve böylelikle, ortak tarih ve edebiyat "u-
uru güçlendirilmelidir.

Pek çok kültür varlı%ımızın, de%i"ik yollarla yurtdı"ına kaçırıldı%ı bilinmekte-
dir. Uluslararası hukukun imkân verdi%i tüm yollar zorlanarak, bu eserlerin yurdu-
muza getirilmesi çabalarının daha çok teksif edilmesi ve bunların gerçekle"tirilme-
si gerekti%ine inanıyoruz. Türkiye, sahip oldu%u bu büyük kültür varlı%ını, karde" 
Türk cumhuriyetleriyle olan ili"kilerini de daha çok geli"tirerek ve peki"tirerek zen-
ginle"tirecektir.

Sayın Ba"kan, muhterem arkada"lar; son günlerde, ülkemizde ve ülkemiz dı-
"ında kamuoyunu yakından ilgilendiren bir konu, Türkiye için sevindirici ve ülke 
ekonomisinin gelece%i bakımından son derece ümit verici bir "ekilde sonuçlanmı" 
bulunmaktadır. Büyük ölçüde ters baskılara ra%men, Bakü’de yapılan petrol toplan-
tısında, Hazar erken petrolünün e"zamanlı iki hat projesi kabul edildi; bu suretle, 
Azerî petrolü ana boru hattının Türkiye’den geçmesi kesinle"ti. Petrol Konsorsi-
yumu Ba"kanı, aynen "unları söylüyor: “Petrolün son dura%ı Ceyhan olacaktır.” 
Ne mutlu bir son bizim için. Bu, müspet bir geli"menin müjdesidir. Bu konu, 
Türkiye’nin ısrarla üzerinde durdu%u ve büyük gayretlerle tahakkukuna çalı"tı%ı 
bir konuydu. Müzakerelerin Türk tezine uygun "ekilde sonuçlandı%ını, Azerbaycan 
Cumhurba"kanı Sayın Aliyev, Sayın Cumhurba"kanımıza ve Ba"bakanımıza müjde-
lemi"tir ve Türk basını ile Avrupa basınının büyük bir kısmı, bunu bir zafer olarak 
nitelendirmi"tir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BA$KAN - Sayın Saraçlar, süreniz bitti; size 2 dakika yeter mi efendim?
"HSAN SARAÇLAR (Devamla) - Lütfen, 5 dakika olsun efendim.
URAL KÖKLÜ (U!ak) - 5 dakika olsun...
CO$KUN GÖKALP (Kır!ehir) - 5 dakika olsun...
ENG"N GÜNER ("stanbul) - Çok tatlı konu"uyor; 10 dakika verelim...
BA$KAN - Efendim, tabiî, biliyorsunuz, enflasyon arz ve talebe ba%lı.
"HSAN SARAÇLAR (Devamla) - Ben, Yüce Ba"kanın ve Meclisin takdirine 

bırakıyorum efendim.
BA$KAN - Peki, buraya bari getirmeyelim "u enflasyonu. Ben, size bir... Buyu-

run efendim.
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"HSAN SARAÇLAR (Devamla) - Ülkemizin ça% atlamasında büyük bir destek 
sa%layacak olan bu te"ebbüsün bir an evvel gerçekle"mesini, kesin olarak sonuçlan-
masını diliyoruz ve buna inanıyoruz.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; ormanlarımızın korunması ve geli"tirilme-
si çalı"malarında büyük etkinlik sa%lanmı"tır. Orman yangınlarına kar"ı teknolojik 
imkânlar kullanılarak, orman yangınlarında yanan saha en dü"ük miktara indiril-
mi"tir. Orman suçlarından kaynaklanan davaların miktarı 350 bin iken, bu sene 
122 bine indirilmi"tir. 17.500 orman köyünde, yakla"ık 10 milyon vatanda"ımızın 
istihdam imkânları artırılmı" ve bunlar için 15 trilyon liralık bir potansiyel yaratıl-
mı"tır. Kadastro çalı"maları hızlandırılmı"tır. Orman sayılan arazi kesimi, 20 ila 40 
bin hektardan, 10 bin hektara indirilmi"tir. 1995 yılında, orman köylüsüne, orman 
gelirlerinden cumhuriyet tarihinin en yüksek geliri sa%lanmı" bulunmaktadır. Or-
man köylüsünün refah seviyesinin artırılması ve göçün önlenmesi için 1995 yılında 
18 trilyon liralık imkân sa%lanmı", ayrıca 20 bin aileye - hayvancılık ba"ta olmak 
üzere - kredi destekleri verilmi"tir. Orman köylüsüne, sıfır faizle 750 milyar lira 
kredi verilmi"tir; ayrıca, 150 bin küçük ve büyükba" – affedersiniz - hayvan hediye 
edilmi"tir.

Meclisimizde kabul edilen Millî A%açlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik 
Kanunu, Türk ormancılı%ı için büyük bir reform olmu"tur. Ülkemiz turizmine bü-
yük katkısı olan millî parklar ve tabiat parklarının sayısı artırılmı"tır; sadece 1995 
yılında bu parkları ziyaret eden turistlerin sayısı 40 milyonu a"mı" bulunmaktadır. 
Orman Bakanlı%ı, ça%ın bütün icaplarını, bütün teknik imkânlarını kullanarak, or-
manlarımızın zenginle"tirilmesi, ço%altılması ve güçlendirilmesi için her türlü gay-
reti göstermektedir.

Sayın Ba"kan, muhterem arkada"lar; geçti%imiz günler içerisinde, Dinar !lçe-
mizde büyük bir felaket ya"andı; binlerce ev yıkıldı veya tahrip oldu; 100’e yakın 
ihsanımız hayatını kaybetti, yüzlerce insanımız yaralandı. Allah’tan, böyle felaket-
lerden ülkemizi korumasını diliyoruz. Ölenlerimize rahmet, yakınlarına sabır ve 
ba"sa%lı%ı, yaralılarımıza "ifa diliyoruz. Devlet, sadece ölenleri geri getiremeyecek. 
Sayın Cumhurba"kanımız ve Sayın Ba"bakanımız ba"ta olmak üzere bütün devlet 
ricali ve ilgililer devletin bütün imkânlarını Dinar’a ta"ıdılar. Yaralar sarılacak ve 
devletimiz, Dinar’ı daha modern ve daha güzel olarak mutlaka ihya edecektir. Bü-
tün Dinarlılara geçmi" olsun diyorum.

Devletimizle birlikte Kızılay te"kilatımız, Dinar’da bütün yaraları sarmak için 
elinden gelen bütün imkânı kullanmı", çadır, battaniye, a"oca%ı ve ilaç yardımlarıy-
la derhal felaketzedelerimizin yardımına ko"mu"tur. Her zaman, kendisine muhtaç 
olan insanlarımızın yanında olan Kızılayımıza, bu vesileyle "ükranlarımızı sunmayı 
bir görev sayıyoruz.

Sayın Ba"kan, sayın milletvekili arkada"larım; Yüce Meclise takdim edilmi" bu-
lunan bu Program, bir icraat programıdır; bu Hükümet de bir icraat hükümetidir. 
Hükümetimize, Do%ru Yol Grubu olarak güvenoyu verece%iz. Hükümet çalı"mala-
rının memleket ve millet için hayırlı ve yararlı olmasını diliyor; siz de%erli arkada"-
larıma, bizi, gerek burada gerekse ekranları ba"ında izleyen de%erli karde"lerimize, 
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Do%ru Yol Partisi adına ve "ahsım adına "ükranlarımı sunuyorum, mutluluklar dili-
yorum. Sa% olun. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

BA$KAN - Sayın Saraçlar, te"ekkür ediyorum.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif $ener; buyurun. (RP sıralarından 

“Bravo” sesleri, alkı!lar)
Efendim, Ba"kanlı%a vaki müracaata göre, sürenin tamamını yalnız zatı âliniz 

kullanacaksınız; öyle mi Sayın $ener?
ABDÜLLAT"F $ENER (Sivas) - Evet efendim.
BA$KAN - Buyurun.
RP GRUBU ADINA ABDÜLLAT"F $ENER (Sivas) - Sayın Ba"kan, sayın mil-

letvekilleri, milletimizin aziz evlatları; Ba"bakan Tansu Çiller tarafından sunulan 
51’inci Hükümetin Programı üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almı" bulun-
maktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu Program, 10 Ekim günü, Sayın Çiller tarafından Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Genel Kurulunda takdim edilmi"tir; ancak, bugün de görüldü%ü gibi o sırada 
da Genel Kurul salonunda sıralar bo"tu, ilgisizlik vardı, heyecansızlık vardı; çünkü 
öncelikle, 19’uncu Yasama Döneminin artık sonuna do%ru gelinmekte oldu%unun, 
sayın milletvekilleri farkındaydı. Di%er taraftan, bu 51’inci Hükümetin, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Genel Kurulundan güvenoyu alamayacak bir hükümet oldu%u-
nun da, sayın üyeler farkındaydı ve bu bakımdan, bir haftalık bir hükümetin prog-
ramına ilgi duyulmamı"tı. Zaten, bu Program, kendisine verilecek oyu rengiyle de 
ilan etmi"ti; kapa%ı kırmızı olarak basılmı"tı. (RP sıralarından alkı!lar)

Di%er taraftan, ete%inde bulunanların hepsini dört yıl içerisinde dökmü", hiç-
bir çözüm üretememi", yapaca%ı bir "ey kalmamı" ve misyonunu tamamlamı" bir 
Ba"bakanı dinlemenin rehaveti vardı herkesin üzerinde ve o bakımdan, bu Program 
takdim edilirken, Genel Kurul salonunda bir ilgisizlik, bir heyecansızlık vardı ve 
di%er taraftan, sayın milletvekilleri, Hükümetin sayın üyelerinin oturdu%u bölüme 
bakarken, ister istemez, bu Koalisyonun bir parti içi koalisyon oldu%u izlenimine, 
kapıldılar.

AL" ESER (Samsun) - O kadarına girme canım. Sana ne!
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) – Parti içi meselelere girmek istemiyorum; 

ancak, bu bu programda, bir uzla"ma ve ho"görüden söz edilmektedir; fakat, daha 
kısa bir süre öncesine kadar kıran kırana geçen söz düellolarının arkasından bu 
Kabinenin içerisinde nasıl bir uzla"manın meydana gelebilece%ini, do%rusu, herkes 
merak ediyordu ve bu Kabinenin, bu Hükümetin hiçbir çözüm üretemeyece%ini, 
bizatihi kendisinin, varlı%ının bir sorun olaca%ını da Yüce Kurul biliyordu, sayın 
milletvekilleri takdir ediyordu. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Sonra, ister istemez, milletvekilleri, bu Hükümetin nasıl bir hükümet oldu%u, 
ne hükümeti oldu%u sorusuyla kar"ı kar"ıya kaldılar. Bir seçim hükümetine benze-
miyordu; çünkü bir haftalık ömrü olan bir hükümet, hiçbir zaman seçim hükümeti 
olamaz; çözüm hükümetine ise hiçbir zaman benzemiyordu; çünkü bu Kabinenin, 
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bu Hükümetin hiçbir "eyi çözmeye niyeti yoktu, heyecanı yoktu, kendi varlı%ından 
bile umudu yoktu. Tabiî, kimseye bir faydası olmayacak diye ifade etmiyorum; el-
bette, birileri güç kazanabilecek; ama öyle olsa bile, bu güç kazanacakların, “özer 
sektör gücü” olaca%ı da herkes tarafından takdir edilen bir gerçekti.

Bu Hükümet, Genel Kurul ço%unlu%una sahip bir hükümet de%il, komisyon-
ların deste%ine sahip bir hükümet de%il. Bu Hükümet, halk deste%ine sahip bir 
hükümet de%il. 1991 seçimlerinin arkasından yüzde 27 oyla Meclise gelen Do%ru 
Yol Partisi Grubunun oyları, Çiller’in Genel Ba"kanlı%ında sürekli erimi"tir, ufalan-
mı"tır ve azalmı"tır. Nihayet, 27 Mart 1994 seçimlerinde, Çiller’in liderli%inde bu 
Partinin oyları yüzde 21’e dü"mü"; arkasından 3-10 Temmuz seçimlerinde, 500 bin 
seçmenin sandık ba"ına gitti%i seçimlerde ise, bu oylar, yüzde 12’ye kadar inmi"ti 
ve azalmı"tı.

Bizatihi, kendisi sorun olan bir kabine, Genel Kurul deste%i olmayan, komis-
yonlarda deste%i olmayan bir kabine ve bu kabinenin halk tabanı da, seçmen deste-
%i de yok; o halde, böylesine bir hükümet formülü niçin ortaya çıktı? Bunun bir tek 
izah tarzı vardır; o da, Sayın Çiller’in koltukta biraz daha fazla kalabilme a"kı, gay-
reti ve çabasıdır. Sayın Çiller’in koltukta biraz daha fazla kalabilme u%runa yaptık-
ları, herkesin hafızalarındadır; bazı köy ve kasabalarda yapılan seçimlerde, devlet 
imkânlarını seçim meydanlarına, seçim alanlarına nasıl soktu%unu herkes gördü. 
Arkasından, ara seçim bir anayasal zorunluluk oldu%u halde, sırf koltukta kalma 
süresini uzatabilmek için, anayasa ihlali yaparak ara seçimlere gitmeyen de Sayın 
Ba"bakandır.

Anayasanın 78’inci maddesi açıktır; “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerin-
de bo"alma olması halinde, ara seçime gidilir” diye kesin bir ifade vardır. E%er, 23 
üyelikte bo"alma varsa, üç ay içinde ara seçime gidilir; ama tek bir üyelik bo" olsa 
dahi, bu takdirde, genel seçimlere bir yıl kalıncaya kadar ara seçimlerin yapılması 
zorunlulu%u vardır, yükümlülü%ü vardır; ancak, maalesef, bu anayasal zorunlulu%u, 
koltukta biraz daha kalabilme u%runa, Sayın Çiller, ihlal etmi"tir; ancak, hesabın 
dönece%i günler olacaktır ve günün birinde, bu anayasa ihlalinden dolayı, Yüce Di-
vanda hesap vermek zorunda kalacaktır. (RP sıralarından alkı!lar)

Ayrıca, koltukta biraz daha kalabilme u%runa, erken genel seçimden kaçınmı"-
tır. 1961 Anayasasına göre, seçimler, dört yılda bir yapılırdı. Bu, dünyanın her ta-
rafında da böyledir, demokratik deneyimin yüzlerce yıllık birikimiyle ortaya çıkmı" 
bir sonuçtur, do%al olandır.

1982 Anayasasında be" yıllık bir süre öngörülmü" olmakla birlikte, hiçbir za-
man, seçimler be" yılda yenilenmemi"tir; 1987 ve 1991 seçimleri de, bir yıl öne 
alınmak suretiyle yapılmı"; yasama dönemleri, dört yıl olarak kapanmı"tır; ancak, 
Sayın Çiller’in koltukta kalma süresini biraz daha uzatabilme tela"ı, endi"esi içeri-
sinde, seçimler bir türlü yapılmamı"; bu ülkenin, bu milletin ayları ve günleri bo"a 
harcanmı"tır. Geçen üç-be" aylık dönem (temmuz-ekim dönemi) seçim hazırlıkları 
için yeterliydi ve "u an seçimlerini yenilemi", bir yeni Genel Kurulla kar"ı kar"ıya 
kalabilirdik. Yeni, güçlü, bu ülkenin sorunlarına çözüm getirebilecek bir hükümet 
arayı"ına zemin ve imkân hazırlanmı" olabilirdi; ama bunların hepsini, tamamını, 
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Sayın Çiller, koltukta kalabilme u%runa heba etmi"tir; ülkenin aylarını, günlerini 
feda etmi"tir.

$imdi, bir hükümet bunalımı çıkmasın deniliyor; ancak, hükümet bunalımının 
sorumlusu da Sayın Çiller’dir; bu ülkede ya"ayan 65 milyon insanın içinde bulundu-
%u bunalımın sorumlusu da Sayın Çiller’dir. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) 
Türkiye’deki vatanda"ın içine dü"tü%ü bunalımın sorumlusu Çiller oldu%u halde, 
bir hükümet bunalımı çıkmasın diye, milletin âli menfaatleri için güvenoyu vermek 
gerekti%ine inananlar varsa, "unu bilsinler ki, milletin âli menfaati arı, bu hüküme-
te ret oyu vermekten geçer. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Bu Hükümetin 
devamıyla Sayın Çiller’in âli menfaatlerinin korunmu" olmasından öte hiçbir so-
nuç ortaya çıkmaz. Bu hükümeti destekleyenlerin, bu Hükümetin bütün yanlı"la-
rının sorumlulu%unu da üstleneceklerini bilmelerini istiyorum. Biz, sadece bir kez 
güvenoyu verdik; ondan sonrasına karı"mayız deme hakkına, gücüne kimse sahip 
de%ildir. Dört yılın yanlı"ları, dört yıldır Çiller’i destekleyenlerdir ve bundan sonra 
da ortaya çıkan yanlı"lardan bu ülkenin ezilmesinden, peri"an hale dönü"mesinden 
dolayı, bu hükümete güvenoyu verme dü"üncesinde olanlar, her zaman sorumlu 
olacaklardır. (RP sıralarından alkı!lar)

Hükümetin kurulmasıyla ilgili partilerarası müzakerelerde ilginç görüntüler 
izlendi. Bazı siyasîlerin kararsız tutumları, bazı çirkin görüntüler, 65 milyon insa-
nımızın gözleri önünde cereyan etti. Zikzaklar, tereddütler, farklı, de%i"en tavırları 
herkes gördü ve takip etti. Bazıları “biz, uzla"macı insanlarız, sertlikler ve uzla"-
mazlıklardan Türk Milleti çok çekmi"tir, yanlı" olan sertliklerdir, uzla"mazlıklardır, 
do%ru olan uzla"madır, ho"görüdür” dedi. Gerçekten, bu sertlikten bu millet çok 
çekmi"tir.

1980 öncesinde, bazıları sa% dedi, bazıları sol dedi ve bu ülke evlatlarını, sol, 
sa% diye ayırdı. Birinin kara dedi%ine di%eri ak dedi ve o günlerde 5.500 civarın-
da Türk vatanda"ı, sa% sol kavgaları yüzünden hayatını kaybetti. Binlerce insan 
ma%dur oldu, i"siz güçsüz kaldı. O günlerin acısını hâlâ ya"ayanlar vardır; yürekle-
ri yanık analar, bacılar vardır; ama yıllar sonra geriye bakıp “yanılmı"ız” denilmek 
isteniyorsa, bu, hiçbir "eyi halletmez, geçmi"in yaralarını sarmaz. Bu yanılmaların 
acısını, ıstırabını niçin hiç yanılanlar ödemez de, hep, masum insanlar öder bunun 
ifadesini, hesabını, kararını da millet verecektir.

Bazıları, yeniden yanıldıkça, tarihî yanılgılara yeniden yeniden dü"tükçe, yine 
bunun acısını gariban insanlarımız mı ödeyecek, kim ödeyecek; bilinen o ki, yanı-
lanlar hiçbir zaman bu faturayı ödeyece%e benzemiyorlar.

Ba"tan beri en kararlı, bu hükümet görü"meleri sırasında en açık ve anla"ılır 
politikayı Refah Partisi ortaya koymu"tur. Açıkça ifade ettik, hiçbir Çiller Hüküme-
tine destek olmayız. Dört yıldır, önce ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak, 
daha sonra Ba"bakan olarak bu ülkeyi tahrip etmi" bir insan var kar"ımızda, buna 
destek olmak, bunun iktidarının devamına zemin hazırlamak bir vebaldir, bir so-
rumluluktur, bir yanlı"lıktır. Bu, bir uzla"ma de%ildir; Çiller’de uzla"ma bir uzla"ma 
de%ildir; çünkü yanlı"ta uzla"ma olmaz, tahribatta uzla"ma olmaz, felakette uzla"-
ma olmaz. Uzla"ma, do%ruda olur; uzla"ma, adalette olur; uzla"ma, refahta olur; 
uzla"ma, hakta olur... (RP sıralarından alkı!lar)
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AL" ESER (Samsun) - Do%ru Yolda olur...
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Bu vesileyle ifade ediyorum; hiç kimse, 

uzla"mayı ve uyumlulu%u yanlı"larına gerekçe göstermesin. Kimse, kendi âli men-
faatlerini, milletin âli menfaatleri diye takdime kalkmasın. Bu milletin âli menfa-
atleri, uzla"ma, hakta uzla"madır, bu milletin menfaatlerinde uzla"madır, bu mil-
letin içine dü"tü%ü bunalımdan bu milleti kurtarmada uzla"madır; bunun yolu da 
Çiller’in gitmesidir.

Evet, "imdi, 51’inci hükümet ve bu hükümetle ilgili bir Program... Ancak, hepi-
mizin hatırladı%ı bir gerçek de var; Sayın Çiller’in Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
Genel Kurulda veya de%i"ik zeminlerde takdim etti%i ilk program ve paket bu de%il-
dir. De%i"ik programlar ve paketler takdim etmi"tir. Ancak, bu de%i"ik paketler ve 
programlar, her seferinde, 65 milyon insanımızı ezmi"tir, canından bezdirmi"tir ve 
ülkeyi bir felaketin içine do%ru sürüklemi"tir. Bu bakımdan, bu 51’inci hükümetin 
Programına girmeden önce, bu programın da niteli%ini ortaya koyabilmek için, Çil-
ler zihniyetinin hangi zihniyet oldu%unu açık seçik Genel Kurula takdim edebilmek 
için, daha önceki programlar üzerinde durmak istiyorum.

1991 seçimlerinden önce, Sayın Çiller’in, herkese iki anahtar vaat edildi, ha-
zırlamı" oldu%u UD!DEM programını hepiniz hatırlarsınız. Do%ru Yol Partisi, 1991 
seçimlerine bu programla girdi; herkese bir ev vaat edildi, herkese bir araba vaade-
dildi; ama 1991 seçimlerinden sonra, özellikle 2 yıl 2 ay 15 gün sürdü%ü ifade edilen 
Çiller’in Ba"bakan oldu%u Hükümetin, ev sahiplerinin evini, araba sahiplerinin de 
arabalarını nasıl sattırdı%ını herkes gördü, izledi. O iki anahtarlı formüller ve prog-
ramlar, paketler, arkasından, meskensizlikler felaketini getirdi.

AL" ESER (Samsun) - Ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar.
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - !"te, Sayın Cumhurba"kanının, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin açılı"ında yapmı" oldu%u konu"mada ifade etti%i gibi, 690 
köy tamamen, 215 köy kısmen bo"almı"tır. Yanlı" politikalar yüzünden, terörü ger-
çek anlamda önleyebilecek iradeyi ve gücü ortaya çıkaramadı%ı için, terör yüzünden 
evler bo"almı"tır. Van’da, Hakkâri’de, Yüksekova’da çadırkentler kurulmu"tur.

!kinci paket, 18 Ocak 1992 tarihinde, Sayın Çiller tarafından, “Ekonomide 
Dengeleme, Üretim ve Atılım Programı” ismini verdi%i ikinci program takdim edil-
mi"tir. Bu programda neler yok ki, ba"tan sona inceledi%iniz zaman tek tek göre-
ceksiniz. Bu programla enflasyonu dü"ürüyor, üretimi artırıyor, gelir da%ılımını 
düzeltiyor... Ama hepsi hayal olmu"tur, ne söylediyse tersi çıkmı"tır. Gerçekle"e-
meyen büyüme oranı, yatırımlar, kamu açıkları, turizm, tarım, hayvancılık, e%itim, 
çevre... Tamamı bu programda yer almı"tır. Üstelik ilginç olanı, daha yeni ekono-
miden sorumlu Devlet Bakanı oldu%u günlerde hazırladı%ı bu programda, özelle"-
tirmeye bir anlamda kar"ı çıkmı"tır; özelle"tirmeden de%il, özerkle"tirmeden söz 
etmi"tir, TÖYÖK’ten söz etmi"tir. Bu kadar kararsız, bu kadar tutarsız politikalar, 
o günlerden bugünlere do%ru uzanmı"tır.

Üçüncü bir paket, vergi reform paketi... 4 Aralık 1993 tarihinde takdim etti-
ler; günlerce Genel Kurulda bu vergi reform paketini tartı"tık. “Bu paket, bir vergi 
reform paketidir” dediler. Gazetelere milyarlarca liralık ilanlar verdiler ve “sizden 
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toplanan vergiler, devletin borç ve faizlerine gidiyor; bu kısır çarkı, bu yanlı" çarkı 
düzeltebilmek için, bu pakete, bu reform paketine ihtiyaç vardır” dediler ve “e%er bu 
vergi reformu gerçekle"tirilmezse, bunu engellerseniz, bu ülkede, enflasyon, 1994 
yılında yüzde 78, 1995 yılında yüzde 95 olur” diye de ilave ettiler. !"in garibi, vergi 
reformu diye takdim edilen bu paket, Meclisten çıktı; DYP’li sayın milletvekilleri de 
destek verdiler; "u an destek verenlerden bazıları, o gün de destek verdiler.

“Bu reform paketi gerçekle"mezse, 1994 yılında enflasyon yüzde 78 olur” de-
nilmi"ti; ama gördük ki, bu reform paketinden sonra, 1994 yılında enflasyon yüzde 
150’ler düzeyine ula"tı.

“E%er bu reform yapılmazsa ekonomi küçülür” denilmi"ti; ama reforma ra%-
men, reform denilen bu göstermelik programa ra%men, ertesi yıl, ekonomi yüzde 
6 küçülmü"tür ve reform paketinin uygulanmaya ba"lanılmasından bugüne kadar, 
ekonomide toplam yüzde 1’lik bir küçülme vardır.

“E%er reform yapılmazsa, ki"i ba"ına millî gelir, 2.737 dolardan a"a%ıya dü"er” 
demi"lerdi; ama bu reforma, bu pakete ra%men, ki"i ba"ına millî gelir, 1994 yılında 
2.200 dolara, 1995 yılında da 2.267 dolara dü"mü"tür.

Yani “paket” dedi%i “reform” dedi%i neyle bu milletin kar"ısına çıkmı"sa, o re-
formla, o paketle, o programla, bu millete ve bu Meclise, neyi hedefledi%ini söyle-
mi"se, tam tersi çıkmı"tır; millet ezilmi"tir, bunalmı"tır ve peri"an olmu"tur.

!"in en ilginç yanı da, vergi reformu denilen uygulamadan sonra, ertesi yıl, 
“vergi gelirleri, devletin harcamalarına, giderlerine yetmiyor, onun için yeniden 
vergi alaca%ım” dedi ve zaten bunalmı" olan esnafın üzerinden “ekonomik denge 
vergisidir, net aktif vergisidir” diye ek vergiler isteyen tasarılarla, tekrar, bu Mecli-
se, sizin huzurunuza geldi, milletin kar"ısına çıktı.

Evet, buna ra%men bu reform, bu paket gerçekle"medi%inde, sizden toplanan 
yergiler, devletin borçlarına faizlerine yetmiyor denilmi"; ama bugün baktık ki, bu 
pakete ra%men devletin borçları artmı", faiz ödemeleri artmı". Bugün 1,2 katrilyon 
lira içborcu olan bir Türkiye var, içinde ya"adı%ımız Türkiye’nin 1,2 katrilyon lira 
içborcu var ve Türk parasına çevirirseniz dı"borçlar 3,5 katrilyon lira civarında olu-
yor. Bugün, Türkiye’de her yeni do%an çocuk, 80 milyon lira borçla do%uyor. Bunun 
sorumlusu, bu tabloyu ortaya çıkaran Sayın Çiller’dir. Evet, bu ülkede dört yıl önce-
sine kadar borçlanma yapılmadı demiyorum, 49’uncu Hükümetin Programında da 
var. 1980 sonrası hızlı bir borçlanma seyri içerisine girilmi"tir; ama bu, 1991 yılın-
da içborçlar 88 trilyon lira, dı"borçlar 48 milyar dolar diyen Çiller’in, ekonomiden 
sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı%ı Hükümetin programında da yer almak-
tadır. Demek ki, dört yıl içerisinde borçlar katlanmı", borçlar artmı", faiz ödemeleri 
vergi gelirlerini a"mı". Türkiye’yi böylesine bir darbo%aza çeken, sürükleyen i"te 
bu Tansu Çiller’dir. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak ve aynı zamanda 
Ba"bakan olarak Türkiye’yi, büyük bir bunalımın ve açmazın içerisine sürüklemi" 
ve sokmu"tur.

Dördüncü paket, ekonomik önlemler uygulama planı. 5 Nisan 1994 günü ilan 
edilmi"tir; “5 Nisan Kararları” denilen pakettir ve bu paket, Türkiye’nin ba"ına bir 
afet gibi dü"mü"tür. Bütün üretenler, çalı"anlar, bu paketle birlikte peri"an olmu"-
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lardır, ezilmi"lerdir, ekonomik dengeler altüst olmu"tur ve Türkiye, bir yangın ye-
rine, bir deprem yerine dönmü"tür. Eski i"sizler ordusuna, 400 bin ki"i, çalı"ırken 
i"ini kaybederek yeniden katılmı"tır. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon 
oranı ya"anmı"tır, rekor düzeyde küçülme ya"anmı"tır. Hayat pahalılı%ı milleti bez-
dirmi"tir; bütün sıkıntıların maliyetini de dar gelirliler, sabit gelirliler çekmi"tir. 
Rant ve faiz geliri elde edenler zenginle"mi"tir; zenginliklerine zenginlik katmı"-
lardır. !"te, bu Programdan önceki programlar ve paketler!

Sadece, bunlar de%il; bakın, 1994 yılının a%ustos ayında, be"inci bir paket daha 
ilan etmi"ti Sayın Tansu Çiller: Güneydo%u Anadolu Bölgesi Acil Yatırım Programı. 
Bu Programın içinde bir yı%ın tablo ve rakamlar var; ama ne güneydo%uya ne de 
ba"ka bir yöreye sadra "ifa olabilecek yatırımlar, Çiller Hükümetinden, zaten, çık-
mamı"tır; bu da bir hayal olarak kalmı"tır.

Çiller bütçesinde borç ve faiz ödemeleri dı"ında, zaten, hiçbir "ey yok; memura 
para yok, emekliye para yok; yalnızca, borç ve faiz ödemelerine para var; hele yatı-
rımlara ayıracak para, hiçbir Çiller hükümetinde, olmamı"tır. Bütçede yatırımlara 
ayrılan ödenekler, sürekli olarak azaltılmı"tır. Yüzde 14 ile devraldı%ı, bütçe gider-
leri içerisindeki yatırım ödeneklerinin miktarını, sürekli azaltmı" ve 1995 Bütçe-
sinde yüzde 8’e kadar dü"ürmü"tür. Bütçedeki yatırımların gayri safî millî hâsıla 
içerisindeki oranı, sadece, yüzde 1 civarındadır.

27 bin köyün içme suyu ihtiyacı vardır. 27 bin köyün içme suyu ihtiyacı için 
bütçeye konulan para, sadece 2,8 trilyon liradır; bununla hiçbir köyün içme suyu 
sorununu çözemezsiniz; çünkü personel giderlerini çıkarırsanız, içme sularına ay-
rılan para - bir sayın bakanın ifadesiyle - sadece, 900 milyar liradır. Bütçede köy 
yolları için, ihtiyacı kar"ılayabilecek hiçbir ödenek ayrılmamı"tır. Üstelik de her yıl 
tasarruf tedbirleri, gelir, yatırım ödeneklerinin üzerine bindirilir. Netice itibariyle, 
okullar, e%itim kurumları tamamlanamaz; köy yolları yapılmaz, içmesuyu, kanali-
zasyon gibi hizmetlerin hepsi bekler, hepsi durur; ama hiçbiri gerçekle"mez.

AL" ESER (Samsun) - Bunları kim yaptı?
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Netice itibariyle, de%il acil yatırım prog-

ramı, normal yatırım imkânlarından bile mahrum ve niyetli olmayan Çiller’in dört 
yıllık serüveni... Nihayet, Birinci Çiller Hükümeti Programının bir altıncısı 30 Ha-
ziran 1993 günü ilan edilmi" ve burada, Genel Kurulda okunmu". Bu programda 
da, Sayın Çiller, ne söylediyse tam tersini yapmı"tır. “!nanç özgürlü%ü, ça%da" bir 
toplumun temelidir, kısıtlanamaz” demi"tir; ama Çiller Hükümeti döneminde, 
Türkiye’nin her tarafında, insanların, inandı%ı gibi ya"ama özgürlü%ü kısıtlanmı"-
tır; üniversitelerde okumak isteyenlerin, kılık kıyafet yüzünden e%itim hakkı, öz-
gürlü%ü gasp edilmi"tir. Çalı"mak isteyenlerin çalı"ma hakkı gaspedilmi"tir; diplo-
maları verilmemi"tir ve nihayet, inanç özgürlü%ünü gerçekle"tirmek için, 24’üncü 
maddenin son fıkrasının Anayasadan çıkarılması talebimiz kar"ısındaysa, hiçbir 
duyarlılık gösterilmemi"tir.

Nihayet, Yedinci Be" Yıllık Kalkınma Planı... Bu planda, ısrarla istedik ve “bir 
paragraf ilave edin; e%er bu paragrafı kabul ederseniz, 50 ye yakın önergemizi çeke-
ce%iz” dedik. Kılık kıyafetin e%itim ve çalı"ma hayatında bir engel olarak görülme-
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mesiyle ilgiliydi bu paragraf; ama maalesef, Do%ru Yol Partili sayın milletvekillerine 
ve Sayın Ba"bakana bunu kabul ettirebilmek mümkün olmamı"tır...

AL" ESER (Samsun) – Kara çar"aflılardan da doktor mu çıkacak?
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Biz, Refah Partisiyiz. Biz, isteyenin, is-

tedi%i inanca sahip olmasını sonuna kadar savunan bir partiyiz. (RP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar)

Biz, Refah Partisiyiz; inanan herkesin, inandı%ı gibi giyinme özgürlü%ünü sa-
vunan bir partiyiz; isteyenin ba"ını örtmesini isteyenin ba"ını örtmemesini, bu 
toplumda, 65 milyon insanın, elele, kucakla"arak ya"aması gerekti%ini savunan bir 
partiyiz. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

AL" ESER (Samsun) - Aczmendiler mi gelsin?
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Uzatmak istemiyorum; ama Birinci Çiller 

Hükümetinin Programında neler vardı, neler yaptılar kısaca belirtmek istiyorum.
Bu Programın 8’inci sayfasında “ola%anüstü hal kaldırılacaktır” denilmi"tir; 

ama süresi uzatılmı"tır. 9’uncu sayfasında “koruculuk sistemi tasfiye edilecektir” 
denilmi"tir, edilmemi"tir. “Bölge planlamasından” bahsedilmi"; ama gerisi gelme-
mi"tir. “Devlet, çalı"anların durumunda iyile"tirmeler yapacak” denilmi"tir; ama 
çalı"anların durumu, bu Hükümet döneminde sürekli gerilemi"tir, yoksulla"tırmı"-
tır. “Türk cezaevi modeli geli"tirece%iz” denilmi"tir; ama cezaevlerindeki olayları 
hepiniz izliyorsunuz. “Enflasyon dü"ürülecektir” denilmi"tir, rekor seviyede artı-
rılmı"tır. “Emekli, dul ve yetimlere adil bir ücret, yeterli bir hayat seviyesi sa%lana-
caktır” denilmi"tir; ama maalesef emekli, dul ve yetimler enflasyona ezdirilmi"tir, 
enflasyon düzeyinde de%il, enflasyonun yarısı düzeyinde bile ücret artı"ları bir tür-
lü sa%lanmamı"tır. “Vergi oranlarının dü"ürülece%inden” bahsedilmi"tir, gerçekle"-
tirilmemi"tir. “!"sizlik sigortası sistemi kurulacaktır” denilmi"tir, unutulmu"tur. 
Belediyeler, il özel idareleri, sa%lık ve e%itimle ilgili bir ton bo" laf, bu Birinci Çiller 
Hükümetinin Programına yerle"tirilmi"tir; fakat hiçbir netice alınmamı"tır.

Evet, 7’nci bir Program, Sayın Çiller’in imzasının bulundu%u bir paket de, Mart 
1995’e ait uygulama programıdır; ama bu programın da uygulanmama programı 
"ekline dönü"tü%ünü hepiniz biliyorsunuz ve izlediniz.

$imdi, bütün bunların ötesinde, bu 8’inci Program, Sayın Çiller’in 8’inci Prog-
ramı ve paketi... Bazı arkada"larım “Eyvah! Bir 8’inci paket, bir 8’inci program mı 
çıktı? Yine bu programla, bu paketle bizi nasıl ezecek, bizi nasıl peri"an edecek; bu 
milleti, 65 milyon insanı, nasıl ma%dur edecek, mahvedecek?” diye endi"elenmeye 
ba"ladılar. Ama de%erli arkada"larım, bu sonucu görmemek, bu sonuca Türkiye’yi 
götürmemek sizin elinizdedir. Bu Programa ret oyu verdi%iniz takdirde, ülke de, bu 
paketlerin ve programların baskısından kurtulur, Türkiye de kurtulur, gelecekleri-
miz aydınlık olur, açık olur. (RP sıralarından alkı!lar)

Evet, bütün bunlar neyi gösteriyor: Sayın Tansu Çiller’in, dört be" yıldır hiç-
bir "eyi iyi yapmadı%ını, her "eyi berbat etti%ini ve dört yıldır ülkenin üzerinde bir 
kâbus gibi yer aldı%ını gösteriyor; ama bu kâbustan kurtulmanın vakti gelmi"tir, 
zamanı gelmi"tir; buna da içtenlikle inanıyorum.
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Tüm bu paketler, programlar, açıkçası bo" vaatlerle, hayallerle dolu bir anlamı, 
bir boyutu itibariyle, daha önemli bir noktaya do%ru bizi sürüklemektedir de%er-
li arkada"larım. Evet, ço%unlukla içi bo", gerçekle"tirilmeyen vaatler ve hayallerle 
yüklü; ama IMF’ye verilen, Dünya Bankasına verilen satır aralarına karı"mı" sözler, 
Washington’a verilen hesaplar vardır bu programların içerisinde. (RP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar)

Aralık 1991de, Sayın Çiller’in ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak kür-
süye çıktı%ı günü hatırlıyorum. Geldiler, burada sizlere hitap ettiler, dediler ki: 
“Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı oldum ve ilk defa bu kürsüden bir konu"ma 
yapıyorum, heyecanlıyım. Bir ekonomik paket hazırlıyoruz, bir program hazırlıyo-
ruz; ancak, bu paketi, bu programı burada size açıklamayaca%ım, halka, millete, ba-
sına da açıklamayaca%ım; çünkü Dünya Bankası yetkilileriyle görü"üyoruz, Dünya 
Bankası yetkilileri teyit ettikten sonra açıklayaca%ım.” Ama - aralık ayıydı bu sözleri 
söylerken - araya Noel tatili girdi, Dünya Bankası yetkilileriyle görü"meler uzadı ve 
18 Ocak 1992 günü bir paket ilan ettiler; onun arkasından, Türkiye’nin nasıl bir 
deprem yerine dönü"tü%ünü de hep birlikte izledik. Kürsüye ilk kez çıkıp söylemi" 
oldu%u bu sözler, bir itiraftı; dört yıl boyunca izleyece%i çizgiyi ve gidece%i istikame-
ti gösteren itiraflardı ve bu sekiz paket program da, bu itirafların belgesidir.

Evet, karakter itibariyle, görüntü itibariyle artık açıkça görünen bir gerçek var; 
sözü, vaadi hep vatanda"a veriyor; yetkiyi, oyu vatanda"tan istiyor; ama hizmeti ve 
kaynakları, hep bir avuç tuzu kuruya akıtıyor... (RP sıralarından “Bravo” sesleri, al-
kı!lar) ...hesap vermeye gelince de, hesapları IMF’ye veriyor, Dünya Bankasına veri-
yor, Washington’a, Clinton’a veriyor, Avrupa Birli%ine veriyor... Bu programda bile, 
Clinton’a "ükranlarını takdim ediyor. Onun için, i"sizlik artıyor; onun için, gelir 
da%ılımı daha da kötüle"iyor; onun için, memur eziliyor, emekliler peri"an oluyor, 
köylü, çiftçi ma%dur, umutsuz ve esnaf sıkıntılı bir hal içerisinde kalıyor. !"te, 600 
bin i"çi sokaklarda, hak istiyor; ne istiyor; reel ücretlerimde bir azalma, bir dü"me 
meydana getirmeyin, yüzde 150’lik enflasyonun sorumlusu ben de%ilim, 1995 yılı 
itibariyle yüzde 90’lar seviyesinde seyreden enflasyonun sorumlusu ben de%ilim, 
Çiller Hükümetidir; enflasyonla a"ınan alım gücümüzü bize iade etmesini istiyoruz 
diyor; ama olmuyor, bir türlü olmuyor; çünkü IMF, i"çiye verme diyor, memura, 
emekliye, köylüye verme diyor, esnafın vergi yükünü artır diyor ve Sayın Ba"bakan 
da, IMF’nin isteklerine uyuyor; ama vatanda"a verdi%i sözü bir türlü tutmuyor.

Bu Hükümetin kurulması için yapılan çalı"malar sırasında gümrük birli%inden 
çok söz edildi. “Aman, gümrük birli%ine girme ba"vurumuz Avrupa Parlamento-
sunda oylanacak, Hükümeti biran önce kurmalıyız” denildi. Fakat gümrük birli%i 
nedir, neyin nesidir; "u kürsüye çıkıp da, bunun asıl mahiyetini hiçbir zaman an-
latmamı"tır.

Gümrük birli%i daha iki yıl öncesine kadar Avrupa’nın talebiydi; Türkiye, güm-
rük birli%ine girmek istemiyordu. Bürokratlar ve hatta bu Hükümet, gümrük birli-
%ine kar"ı tereddütler içerisindeydi; ama Batılı lobiler, geçen iki yıl içerisinde öylesi-
ne çalı"tılar ki, "imdi, gümrük birli%i, sanki Türkiye’nin talebiymi" gibi bir hal aldı.

De%erli arkada"larım, gümrük birli%i, ekonomik bir bütünle"me de%ildir. Eko-
nomik bütünle"mede malların, sermayenin, i"gücünün ve hizmetlerin serbest dola-
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"ımı vardır. Ülkemizin girmek istedi%i gümrük birli%inde ise, i"gücü ve hizmetlerin 
serbest dola"ımı olmayacaktır; çünkü bu alanlardaki serbest dola"ım, Türkiye’nin 
menfaatinedir; ama Batı, Türkiye’yi, Gümrük Birli%ine alırken hizmetlerin, i"gücü-
nün, malların tamamının serbest dola"ımını engellemekte, izin vermemekte, tarım 
ürünlerini bir tarafa ayırmakla ve Uzakdo%u rekabetine dayanamayacak - otomobil 
gibi - bazı malların serbest dola"ımına kar"ı, kendi üstünlü%ü olan malların serbest 
dola"ımı için bizi zorlamaktadır.

Bu malların Türkiye’ye girmesiyle birçok sektör batacak ve i"sizlik artacaktır. 
Bunun neticesinde, burada ortaya çıkan i"sizli%in faturasını elbette onlar ödeme-
yecekler, biz ödeyece%iz. Bu sebeple, önce gümrük birli%ine girip arkasından tam 
üyelik bekleyen, Türkiye’den ba"ka hiçbir ülke yoktur. Bütün ülkeler, önce tam üye 
olmu"lar, sekiz-on yıl gibi bir süre istemi"ler ve bu sekiz-on yıl süre içerisinde Av-
rupa Birli%i fonlarından bu ülkelere kaynak aktarılmı"; ekonomilerini düzeltmi"ler 
ve ondan sonra gümrük birli%ine geçmi"lerdir. Nitekim !spanya, Portekiz, Yunanis-
tan, önce tam üye olmu"lar; !spanya 50, Yunanistan 40, Portekiz 20 milyar dolar 
gibi bir kaynak aldıktan ve ekonomisini düzelttikten sonra, üstelik, ortaya çıkan 
i"sizli%i de - Avrupa Birli%i ülkelerine göndererek - telafi edecek mekanizmaları kur-
duktan sonra, gümrük birli%ine girmi"lerdir; ama maalesef, Türkiye’de Batı lobisi 
öyle çalı"mı"tır ki Hükümet, sanki bu bir kurtulu"mu" gibi kamuoyunu yanıltmaya 
çalı"makta ve u%ra"maktadır.

Karar mekanizmalarında yoksunuz, Avrupa Parlamentosunda yoksunuz, Ba-
kanlar Konseyinde yoksunuz, komisyonda yoksunuz, Adalet Divanında yoksunuz 
ve bütün alınan kararlara uymak zorundasınız... Böylesine bir yapı olmaz de%erli 
arkada"larım! Üstelik üçüncü ülkelere kar"ı uygulanacak plan - Avrupa Birli%inin 
uyguladı%ı - ortak gümrük tarifesi de bizi ba%layacaktır. Böyle bir yapı içerisinde 
gümrük birli%i bize ne verebilir; üstelik Batılı ülkelerin tamamı Türkiye’nin bu a"ırı 
ve ısrarlı gümrük birli%i talebini, siyasî ve ekonomik bir baskı aracı olarak kullan-
maktadır.

Gümrük Birli%i Raportörü Carlos Gonzalez Carnero, 29 Eylülde komisyonda 
yaptı%ı konu"mada - daha onbe" gün öncesine ait bir belgedir - bakınız ne diyor: 
Türkiye’ye gittim, resmî ziyaretlerde bulundum ve bu ziyaretler sonucunda mu-
hataplarıma, Anayasa de%i"ikliklerini yapacaksınız; Terörle Mücadele Kanununun 
8’inci maddesini de%i"tireceksiniz, siyasî çözüm bulacaksınız, Kıbrıs konusunda 
taviz vereceksiniz, müspet adımlar atacaksınız, aksi halde Avrupa Parlamentosu, 
gümrük birli%i talebinizi reddeder dedim, bunu kendilerine, ilettim diyor.

AHMET SAYIN (Burdur) - Yanlı" tercüme etmi"ler.
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Di%er taraftan, buradan çıkarılan kanun-

lara bile sürekli müdahale edilmektedir.
Çiller Hükümetinin göndermi" oldu%u, Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Tasarısı 

Meclisten geçti; birkaç maddesinin gerekçesinde “bu maddeler, Avrupa Toplulu%u 
direktiflerine uygun olarak böylece tanzim edilmi"...” deniliyordu ve biz, Refah 
Partisi Grubu olarak “Avrupa Birli%i direktifleriyle buradan kanun geçirtmeyiz” de-
dik; ama Refah Partisinin muhalefetine ra%men, maalesef, o tasarı kanunla"tı. (RP 
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sıralarından alkı!lar) Kanunla"tı da ne oldu; bakınız, elimde, Ba"bakan Ba"danı"-
manlı%ının, “çok gizli” kaydıyla bir raporu var. Bu rapora göre, Avrupa Toplulu%u 
Komisyonu, bu kanunda eksiklikler bulmu" ve tespit ettikleri eksiklikleri, Dı"i"leri 
kanalı vasıtasıyla Türkiye’ye iletmi". Raporda “bu konuda, 30 Ekim 1995 tarihine 
kadar yeni düzenlemeler yapmadı%ınız takdirde gümrük birli%ine giremezsiniz” de-
niliyor; !"te rapor...

Talimatlarla, direktiflerle hareket eden ve yönlenen bir iktidar anlayı"ı... Bu, 
do%rudan do%ruya bir Çiller zihniyetidir...

AL" ESER (Samsun) - Ne olmu" yani?
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Sayın Ba"bakan Çiller’in, daha ilginç bir 

tavrı var; Avrupa’ya gidiyor “bizi, gümrük birli%ine alın; e%er, bizi, gümrük birli%ine 
almazsanız, Türkiye’de Refah Partisi iktidara gelir.” diyor.

"BRAH"M HAL"L ÇEL"K ($anlıurfa) - Gelecek, gelecek...
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Di%er taraftan da, milletin kar"ısına ge-

çiyor, televizyon ekranlarından yayınlanan bu Hükümet Programının, 42’nci say-
fasında yer alan cümleleri, milletvekillerinin ve milletin gözlerinin içine bakarak 
“gümrük birli%ine, inancımızla, Kitabımızla, semalarda sonsuza kadar yankılana-
cak Ezanımızla girece%iz” Avrupa’ya gidiyor “...Refah Partisi gelir” diyor. Bazı ülke-
lerde resmî zevatla yaptı%ı konu"malarda “fundamentalist dinciler gelir” diyor ve 
Türkiye’ye geliyor “gümrük birli%ine Ezanla girece%iz” diyor; bu raporlardan sonra 
mı?

AL" ESER (Samsun) - Ezan, sadece size mi ait?
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Neyle giriyor; "u raporlardan sonra mı? 
AL" ESER (Samsun) - Ezan, sadece sizin mi?
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Evet, i"te gerçekler, gerçeklerin içyüzü bu; 

gidip de, Batı ülkelerinde nasıl hesap verdi%inizin ifadeleri bunlar. (RP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar) Onu buraya nasıl yansıttı%ınızın ifadeleri bu dokümanlar; 
bu dokümanlar, bunların ifadesidir.

AL" ESER (Samsun) - Saptırmayın, yalan söylemeyin!
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Gerçek ortadadır, ekran ortadadır; ama 

gizledi%iniz "eylerin hepsi dökülmü"tür, hepsi açı%a çıkmı"tır; 65 milyon insan 
bunları izliyor.

AL" ESER (Samsun) - Hepimiz vardık o toplantıda...
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - De%erli arkada"larım, oyu, yetkiyi mil-

letten alıp, sözü, vaadi millete verip, bir buçuk insana hizmet edip, Washington’a, 
Avrupa Birli%ine hesap verenlerin gösterdikleri tablolar, sergiledikleri politikalar, 
istikametlerinin, yönlerinin ne oldu%unu hâlâ göstermedi mi?

Ermenistan diyeceksiniz, dost ve karde" ülke Azerbaycan’a saldıracak, soykı-
rım yapacak, topraklarının dörtte birini i"gal edecek, do%rudan do%ruya Türkiye’ye 
yönelik olarak da, soykırım iddialarında ve toprak talebinde bulunacak... Arkasın-
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dan da göreceksiniz ki, Sayın Ba"bakan, Ermenistan’a bu%day gönderiyor; sadece 
bu%day de%il, "eker de gönderiyor, elektrik enerjisi anla"ması yapıyor, hava korido-
runu övünerek açıyor; bu mu milliyetçilik, bu mu milletin iradesine sahip çıkmak, 
bu mu milletin kararlarına sahip çıkmak, bu mu oy ve yetki aldı%ı insanların duy-
gularını ve dü"üncelerini devlet politikasına yansıtmak? (RP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar)

Amerika’nın taleplerini de%il, Avrupa Birli%inin isteklerini de%il, bu milletin 
iradesini ve isteklerini Meclise getirecek, devlet politikası haline getirecek bir ikti-
dara ihtiyacı vardır Türkiye’nin. (RP sıralarından alkı!lar)

AL" ESER (Samsun) - Geç onları...
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Hiçbir zaman, "u Çekiç Güç oylamaların-

dan rahatsızlık hissetmediniz mi? 65 milyon insan Çekiç Güç’e kar"ı, sayın millet-
vekilleri de kar"ı; ama Amerika istedi diye, her 6 ayda bir geliyor ve Çekiç Güç’ün 
görev süresi buradan uzatılıyor. Daha kısa bir süre önce “terör niye bitmedi, terör 
niye bitmiyor” diyordunuz... De%erli arkada"larım, terörün bitmesi için, PKK’nın 
ezilmesi ve yok olması için, bu Hükümet, bütün deste%i almı"tır; Refah Partisinden 
de almı"tır, bütün muhalefetten de almı"tır...

AHMET SAYIN (Burdur) - Refah Partisi hariç!
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - ...60 milyon insanın deste%ini almı"tır, 

bütün kurum ve kurulu"larıyla Türkiye Cumhuriyetinin deste%ini almı"tır; ama 
zihniyet yanlı" olursa, istikamet yanlı" olursa, Clinton’un talimatlarına bakılırsa, 
bu ülkede terör önlenmez, terör bitmez.

Nitekim geçti%imiz mart ayında, 35 bin askerle Kuzey Irak’a yapılan o büyük 
operasyonu, harekâtı bir daha hatırlamanızı istiyorum. 3 trilyon liralık masraftan 
bahsedilen, 35 bin askerin girdi%i bir harekâttı. Bütün askeri uzmanlar “böylesine 
büyük bir harekât yapıldıktan sonra, orada, PKK’nın ba"ı ezilmeden, beli kırılma-
dan, bu gücün, bu askerin oradan çıkması do%ru de%ildir” dediler, herkes ittifak 
etti; “bu, birkaç günlük bir operasyon olamaz, birkaç aylık operasyon da olamaz” 
dediler. Hatta, Cumhurba"kanı Sayın Süleyman Demirel “bu, aylar sürecektir; ama 
bir yıl sürmez; PKK biter, ezilir, beli kırılır, ondan sonra askerimiz gelir” dedi; ama 
aynı günlerde, nisan ayında, Sayın Ba"bakanın bir Amerika gezisi oldu, Clinton’la 
görü"mesi oldu, öncesinde ve sonrasında, operasyondan 20 gün sonra, 35 bin aske-
rin çekilmesine ba"landı. Böyle mi önleyeceksiniz terörü, PKK’nın belini böyle mi 
kıracaksınız? 65 milyon insan buna destek verdi, güç verdi “bu i" bitsin, bu i" son 
bulsun” dedi; ama yanlı"lar, Washington talimatları, Avrupa Birli%i talimatları, IMF 
ve Dünya Bankası talimatlarıyla bu ülkede hiçbir "ey halledilemez. (RP sıralarından 
“Bravo” sesleri alkı!lar)

HASAN BASR" ELER (Edirne) - Suudi Arabistan talimatları...
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Kürsüye çıkan, söze ba"layan Hükümet 

yetkilileri, sürekli “terörü bitirdik” diyorlar; ama Sayın Ba"bakanın "u Programında 
bile, 1995 yılında 16 bin teröristin öldürüldü%ünden bahsediliyor. Bu rakam bile, 
olayların çıktı%ı boyutu ifade ediyor; ama "ehit edilen güvenlik görevlilerimizin ve 
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hayatını kaybeden vatanda"larımızın sayısı verilmiyor. !"te, televizyonlardan izli-
yoruz, gazetelerden okuyoruz, bütün haber ajansları geçiyor; her gün, 1520 vatan-
da"ımız katlediliyor, askerlerimiz, güvenlik görevlilerimiz "ehit ediliyor; böyle mi 
bitiyor terör? Ama tabiî, bu noktada, kendisinin bir kaygısı, kendisinin bir tela"ı 
olmayan; çocu%u, o%lu güneydo%uda askerlik yapmayan bir Ba"bakan için “terör 
bitti” diye, ılımlı, yumu"ak ve milleti yanıltıcı ifadelerde bulunmak, herhalde zor 
olmuyor. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

$una da dikkatinizi çekmek istiyorum: Her ekonomik paketle birlikte, Türki-
ye’deki bütün ekonomik dengeler altüst olmaktadır; enflasyon fırlamaktadır, bütün 
çalı"anlar, üretenler yoksulla"maktadır, halk peri"an olmaktadır, yatırımlar azal-
maktadır, i"sizlik artmaktadır; ama her ekonomik paketin arkasından, Türkiye’nin 
borç ve faiz ödeme kapasitesi ve göstergelerinde iyile"meler meydana gelmekte-
dir! Peki, bu paketler neyin nesi arkada"lar; Türkiye’deki dengeleri tamamen bozu-
yor, ama borç ödeme göstergelerinizde geçici iyile"meler meydana getiriyorsa, bu 
IMF’nin, Dünya Bankasının hazırladı%ı paketler ne i"e yarıyor? Bu IMF, Dünya Ban-
kası, bu paketleri, Türkiye’de ya"ayan insanların sorunlarına çözüm bulmak için mi 
üretiyor, getiriyor, önünüze koyuyor; yoksa kendi ülkesindeki sermayenin çıkar-
larını devam ettirmek için mi? Bunun çözülmesi gerekir. (RP sıralarından alkı!lar) 
Borç ödemeleriyle, faiz ödemeleriyle ilgili bir tıkanıklık ortaya çıktı%ında, hemen 
yeni bir paket hazırlanıyor ve takdim ediliyor. Bunun, çok hassas ve ince bir çizgi 
oldu%unu ve iyi izlenmesi gerekti%ini burada ifade etmek istiyorum.

IMF reçeteleriyle Türkiye’nin hiçbir yere varamayaca%ı açıktır. IMF reçeteleri-
ne teslim olmu" bir Ba"bakanla Türkiye’deki sorunların çözülmeyece%i de açıktır. 
!"te Somali... Somali’de açlık vardı; ama 1983 yılına kadar kendi kendine yeterli 
bir ekonomisi vardı, hiçbir gıda maddesine ihtiyaç duymayan bir yapısı vardı; ama 
yapılan bütün ilmî ara"tırmalar göstermi"tir ki, 1983’ten sonra, IMF reçeteleri yü-
zünden gıda üretimi durmu"tur ve Somali’yi açlı%a IMF reçeteleri sürüklemi"tir.

De%erli arkada"larım, onun için diyoruz ki, IMF reçetelerinden, Dünya Banka-
sı programlarından, Washington’dan ve-Avrupa Birli%i direktiflerinden bize hayır 
gelmez. Biz burada milleti temsil ediyoruz, biz burada milletin gücüyüz ve milletin 
iradesini ve kararlılı%ını bu Meclise ta"ımak zorundayız, devlet politikası haline ge-
tirmek zorundayız. Nitekim 1980 sonrasından bugüne ve özellikle de dört yıl içeri-
sinde tarımın içine dü"mü" oldu%u darbo%azı hepiniz yakinen izliyorsunuz. Bugün 
Türkiye’de köylü peri"andır, çiftçi peri"andır; Çiller Hükümetinin yanlı" politikaları 
yüzünden, IMF’ye teslim olmu" politikaları yüzünden, bugün köyler, i"sizler ordu-
sunun, barındı%ı, gizli i"sizlerin sı%ınak kapısı haline dönü"mü"tür.

AHMET SAYIN (Burdur) - Hiç alakası yok... Sen hiç köye gittin mi?

ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Nüfusun yüzde 45’i köylerde ya"ıyor ve 
millî gelirin de yüzde 15’ini alıyorsa, köylerdeki sefaletin ne oldu%unu bu izah et-
miyor mu? Rakamları görmüyor musun? (RP sıralarından alkı!lar)

Çiller Hükümetinin son yıl izlemi" oldu%u yanlı" gübre politikaları... Evet, 
Programda “tarımsal fiyat desteklemelerini kaldırdık, köylüye, do%rudan ödeme 
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yapıyoruz” deniliyor; ama gübre üretimi yapan !GSA$’ın 1994 yılı kârına bakıyor-
sunuz, 1,8 trilyon lira olmu".

Köylüye, sübvanse ederek, maliyetlerini dü"ürerek gübre vermek zorunda olan, 
vermesi gereken bir iktidar, gübre üreten bir devlet kurulu"unu kâra geçiriyor, köy-
lüye daha fazla yük getirmek için, maliyetlerini artırmak için, tarımı çekilmez hale 
getirmek için; ama bu 1,8 trilyon liralık gelir repoya yatırılıyor, i"letme sermayesi 
olarak kullanılmıyor ve 1994 yılında köylü, çiftçi, piyasada gübre bulamaz oluyor, 
tarlasına gübre atamaz oluyor. (RP sıralarından “Bravo” sesleri alkı!lar) Bunun ne-
ticesinde, Hükümet “sübvanse vermem, fiyatları dü"ürmem” diyor, gübreye zam 
yapıyor ve “ben, sana yüzde 30 iade verece%im” diyor. Yüzde 30 iade verece%im di-
yorsun; ama zaten, o ate" pahası fiyatlar yüzünden, bir kısım köylü tarlasına gübre 
atamamı", bir kısım köylü bulamamı", karaborsadan dahi temin edememi"; ama 
gübre alanlara da, hâlâ o yüzde 30’luk iadeyi vermediniz, köylüyü nasıl destekliyor-
sunuz...

Hayvancılı%ı mahvettiniz. Türkiye, 1980’lerin ba"larında, dünyada, hayvan sa-
yısı itibariyle ilk 10 ülke içerisinde yer alıyordu; ama yanlı" hayvancılık politikaları 
yüzünden, Türkiye’de hayvan yarlı%ı yok edilmi"tir.

AL" ESER (Samsun) - Kaç ba"tı, kaç ba" oldu?
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - 10 sürünün bulundu%u küçük köylerde 

bile, "imdi bir tek sürüye rastlayamıyorsunuz. Hayvancılı%ı bu ülkede yok eden, 
tahrip eden, et ithaliyle piyasada hayvan bırakmayan ve Türkiye’yi ma%dur eden, 
bu !ktidar olmu"tur.

Bu%day üreticisi, bu !ktidar yüzünden peri"an hale dü"mü"tür. 7.000 lira taban 
fiyatı verdiniz ve köylü, çiftçi, tahıl üreticisi, ister istemez, tüccara satmak zorunda 
kaldı; ama sonra, onlar da almaz oldular. Ofis de bu%day almadı ve bugün, depolar-
da, askerî ihtiyaçlar için zorunlu bulunması gereken bu%day stoku bile yok.

$eker pancarı üreticisi ma%dur edilmi"tir. Geçen sene, dü"ük fiyat verdiniz, ye-
terli ekim yapılmadı; bu yüzden, Türkiye, "eker ithal etmek zorunda kaldı. Geçen 
yıl, tonu 300 dolara "eker ihraç ettiniz. Ermenistan’a 300 dolara "eker ihraç ettiniz 
(RP sıralarından “#srail’e de” sesleri) bu yıl, 460-500 dolara ithal ediyorsunuz ve va-
tanda"a da 1.000 dolara yediriyorsunuz. !"te, sizin tarım politikalarınız bunlar! 

$u anda grevler var; pancar alımı yapılmıyor...
AL" ESER (Samsun) - Destekleyin, destekleyin! Grevleri destekleyin!
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - ...pancarlar, hâlâ tarlada bekliyor.
AL" ESER (Samsun) - Soka%a çıkanları hâlâ destekleyin, tahrik edin!
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Kı" "artları altında, bu pancar üreticisi ne 

yapacak, derdine nasıl deva olunacak, hiç dü"üneniniz yok; ortada hükümet yok... 
(RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Pamuk üreticisi peri"andır. Birlikler, 38 bin-40 bin Türk Lirasından, pamu%a 
fiyat biçtiler; ama Ziraat Odaları Birli%i, maliyetlerin 38.500 Türk Lirası oldu%unu 
açıkladı. Bu maliyete ra%men verilen para kar"ısında, pamuk üreticisi peri"an oldu. 
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So%an üreticisi peri"an oldu, fındık üreticisi peri"an oldu, çay üreticisi mahvoldu, 
bu !ktidarın yanlı" politikaları yüzünden.

IMF “köylüye, çiftçiye vermeyeceksiniz” dedi%i için vermediniz. IMF, Dünya 
Bankası “i"çiye, memura vermeyeceksiniz” dedi%i için, i"çiyi, köylüyü, memuru, 
emeklileri enflasyona ezdirdiniz, peri"an ettiniz ve mahvettiniz. !"te, dört yıllık, 
Türkiye’nin özetidir bu, dört yıllık, Türkiye’nin görüntüsüdür bu!

Ba%-Kur’lular, gerçekten, bütün gelir kesimlerinin içerisine dü"tü%ü sıkıntının 
ve peri"anlı%ın içerisindedir.

Kısaca, belirtmek istedi%im nokta "udur; Bu Hükümet Programı, 2 anahtar 
ve ye"il kart vaatleriyle iktidara gelenlerin bir itiraf belgesidir. Bu bir haftalık Hü-
kümetin, millî savunmaya, diyanete ve orman köylüsüne yönelik hiçbir politikası 
yoktur. Bu Programda, diyanetle, millî savunmayla, orman köylüsüyle ilgili hiçbir 
cümle yoktur; çünkü bu Hükümetin, bu kesimlerle ilgili bir politikası yoktur.

Bu Programda, aileyle, gençlikle, kadınlarla, özürlülerle ilgili bir tek cümle yok-
tur; çünkü Hükümetin bu konuda bir programı yoktur veya IMF henüz takdim et-
memi"tir. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bir daha okuyun; iyi okumamı"sınız...

ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - !"sizlik nasıl çözülecek, kalkınma nasıl 
sa%lanacak; bu Programın sahiplerinde böyle bir dava yok, böyle bir heyecan yok ki, 
burada, i"sizli%in nasıl çözülece%iyle ilgili cümleler olsun.

Ahlak tahribatı nasıl önlenecek, manevî kalkınma nasıl sa%lanacak, bu nasıl 
yapılacak; bu Programda, bununla ilgili hiçbir cümleye, hiçbir ifadeye rastlayamaz-
sınız, göremezsiniz...

AHMET SAYIN (Burdur) - Onu size bırakmı"lar...

ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - ...ve özellikle "unu da belirtmem gereki-
yor: Asıl olan, bu kitapçıkta yazılı olanlar de%ildir; Sayın Ba"bakan, bu kürsüden 
Hükümet Programını takdim ederken, bu Programı okurken, e%itimle, kültürle il-
gili bölümleri atlamı"tır, sa%lıkla ilgili bölümleri atlamı"tır, (RP sıralarından alkı!lar) 
çalı"ma hayatıyla ilgili bölümleri atlamı"tır, tarımla, sanayiyle, vergiyle, sosyal gü-
venlikle, mahallî idarelerle ilgili bölümleri atlamı"tır; çünkü o konularda bir prog-
ram yoktur veya IMF paketleri henüz kendisine takdim edilmemi"tir.

Bu Program, bu haliyle, bu Hükümetin yapmadıklarının itirafıdır. “Terörden 
zarar gören vatanda"larımızı kucaklayaca%ız” deniliyor; demek ki "imdiye kadar ku-
caklanmamı"; “yeni bir ekonomik krizin ya"anmasına müsaade etmeyece%iz” deni-
liyor; demek ki bu millete, dört yıldır, sürekli ekonomik krizler ya"atılmı"; “aylardır 
sürüncemede kalan toplusözle"me tıkanıklı%ına çözüm bulaca%ız” deniliyor. Niçin 
aylardır çözümsüzlük ve tıkanıklık olu"turuyorsun?

Dı" ticareti etkiliyor, ekonomiyi etkiliyor, yatırımları etkiliyor. Bu ülkede ya"a-
yan insanları etkileyen böylesi bir tıkanıklı%ı, niçin devam ettiriyorsunuz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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BA$KAN - Sayın $ener, 5 dakika daha süre kullanabilirsiniz; ama lütfen, 5 da-
kikada bitirin. Buyurun.

ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Bu Programda “yolsuzluklara kar"ı etkin 
kurumsal önlemler alınacaktır” deniliyor; demek ki, "imdiye kadar, yolsuzluklara 
kar"ı etkin kurumsal önlemler alınmamı"tır; yolsuzluklar, âdeta, kurumsalla"mı"-
tır. (RP sıralarından alkı!lar)

Medyaya, trilyonlarca lira da%ıttınız. Halk Bankasının 1995 yılı reklam bütçesi, 
383 milyar 500 milyon liradır. Tekel’in, 1995 yılında, reklam bütçesi, 750 milyar 
liradır; Tekel, neyin reklamını yapacak da, 750 milyar lira reklam bütçesi ayırıyorsu-
nuz? Halk Bankasının özürlülere verece%i kredilerle ilgili günlerce reklam verdirtti-
niz; 100 milyar liralık kredi verildi; 85 milyar liralık reklam bedelini de, bazı medya 
kurulu"larına da%ıttınız.

Azerbaycan petrol boru hattı, Türk tezi de%ildir; bu da, bir aldatmacadan iba-
rettir. Türkiye’nin, Hazar petrolleri konusunda, bir tek tezi vardır; o da, Bakü-Cey-
han petrol boru hattı tezidir. $imdi, dü%ün bayram ediliyor “boru hatlarından biri 
Bakü’den Novorossisk’e; ikinci boru hattı da, Bakü’den Supsa’ya gidecek, Karadeniz’e 
akacak” diye, kamuoyu yanıltılıyor. Bu, Türkiye’nin tezi de%ildir ve Bakü-Ceyhan 
petrol boru hattı ile de hiçbir ili"kisi, hiçbir ba%lantısı yoktur. Milleti yanıltmaya 
devam etmenin de, bu iktidara getirebilece%i hiçbir "ey – maalesef - yoktur.

Bu Program, Türkiye’ye, dört uzun yılda bir çivi çakmayanların bir itirafname-
sidir. Birtakım projelerin ve yatırımların listesi verilmi". Bunların içerisinde “mode-
li bize aittir, biz ba"lattık, biz bitirdik” denilecek bir tek proje yoktur; "u Programda 
sıralananlar dahil, sizin hiçbir "eyiniz yok. Çiller Hükümetinin bu ülkeye çaktı%ı 
hiçbir çivi yok. Açıkça söylüyorum “modeli bize aittir, biz ba"lattık, biz bitirdik” 
diye, "u kürsüden bir tek proje söyleyin... (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Dört senede, hâlâ, Bolu Da%ını a"amadınız. Zafa-Su"ehri arasındaki Geminbeli 
yolunu, yıllardır programda durmasına ra%men, hâlâ, bulundu%u yerde saydırıyor-
sunuz; Altınyayla-Do%an"ar yollarını ortada bıraktınız. Ne yaptınız; hiçbir "ey!

HAL"L "BRAH"M ARTV"NL" (Kocaeli) - Biraz da bu tarafa konu"un.
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Bir tane karayolu, liman, havaalanı, enerji 

tesisi, fabrika yapımını ba"latıp bitirebildiniz mi?
!"çiye vermem diyorsunuz, memura vermem diyorsunuz; emekliye yermem, 

i"size imkân sa%lamam diyorsunuz; çiftçiye, köylüye vermem diyorsunuz; sonra da, 
Hükümet Programının 15’inci sayfasında “çünkü verilecek para, 60 milyon vatan-
da"ımızın parasıdır” deniliyor. Yalnız, anlayamadı%ımız bir "ey var; veremedi%iniz 
i"çiden, veremedi%iniz memurdan, veremedi%iniz dul ve yetimden, veremedi%iniz 
çiftçiden, veremedi%iniz dar gelirliden sonra, geriye kim kalıyor...

AHMET DER"N (Kütahya) - 5 tane holding...
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - “60 milyonun hakkını, parasını, nüfusun 

yüzde 90’ına vermem, geri kalan birbuçuk, tuzu kuru insana da%ıtırım” diyorsu-
nuz, bunu ifade ediyorsunuz... Bu Program, bunun açık itirafıdır ve ilanıdır. Aslına 
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bakarsanız, bu Hükümet de zaten bunun için kurulmu"tur; yüzde 90’m parasını 
sadece belli bazı çevrelere akıtmak için.

AHMET DER"N (Kütahya) - Yalı kom"ularına...
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Programda ifade edildi%i gibi, onun için 

bu Hükümet cesur bir Hükümettir; çünkü bu haliyle, bu dört yıllık görüntüsüyle 
Genel Kurulun huzuruna gelebiliyor, onun için cesurdur; milletin kar"ısına çıka-
biliyor, onun için cesurdur. Milleti peri"an ettiniz; ama cesaretiniz devam ediyor...

On aydır maa"ları artırmadınız; gübreye zam yaptınız, mazota zam yaptınız, 
elektri%e zam yaptınız; ürün fiyatlarını dü"ük belirlediniz, ürün alım bedellerini 
ödemediniz; ilaç paralarını artırdınız; vatanda"ın tek yiyebilece%i ekme%i 9 bin lira 
yaptınız; enflasyon hâlâ yürüyor; ama ne kadar kaçarsanız kaçın, bu sandık, sonun-
da önünüze gelecektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BA$KAN - Sayın $ener, zatı âliniz zamlara kar"ısınız, benden zam istiyorsu-

nuz; ne yapayım "imdi... !ki dakikada toparlar mısınız?
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Peki efendim.
BA$KAN - Lütfen...
ABDÜLLAT"F $ENER (Devamla) - Bu köylü, bu çiftçi, bu i"çi, bu memur, bu 

emekli, bu dul ve yetim, bu i"siz ve bu dar gelirliler; kısaca, bu muharip gaziler, sizin 
onlar için yaptıklarınızı unutmayacaktır, kar"ınıza çıkaracaktır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)
BA$KAN - Sayın $ener, te"ekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, saat 16.00’da toplanmak üzere, birle"ime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.50
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!K!NC! OTURUM 
BA"KAN: Ba!kanvekili Yasin HAT#BO%LU 

KÂT!P ÜYELER: Abbas #nceayan (Bolu)
Kadir Bozkurt (Sinop) 
Açılma Saati: 16.04

BA$KAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8’inci Birle"iminin !kinci Oturu-
munu açıyorum.

Çalı"malara kaldı%ımız yerden devam edece%iz.
Hükümet Programının Görü#ülmesi (Devam)
BA$KAN - Hükümet Programıyla ilgili olarak, Anavatan Partisi Grubu adına, 

Genel Ba"kan ve Anavatan Partisi Grubu Ba"kanı Sayın Mesut Yılmaz; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından ayakta alkı!lar)

ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ ( Rize) - Sayın Ba"kan, de%erli 
milletvekilleri; azınlık hükümetinin Programı üzerinde Anavatan Partisinin görü"-
lerini açıklamadan önce, Yüce Heyetinizi ve televizyonları ba"ında bizleri izleyen 
bütün vatanda"larımızı Anavatan Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum.

Bir hükümetin, kendisine güvenoyu isteyen bir hükümetin, bu talebinde daya-
naca%ı de%i"ik unsurlar olabilir; bir hükümet, programına dayalı olarak Meclisten 
güvenoyu isteyebilir. Bu takdirde bize dü"en, o programı incelemek, o programın 
kendi hedefleri arasındaki tutarlılı%ı ara"tırmaktır. Hele, yeni kurulan bir hükü-
met, seçimlerden yeni çıkmı" bir hükümet, milletten yeni yetki almı" bir hükümet, 
elbette ki, her "eyden önce programıyla de%erlendirilmek durumundadır.

De%erli arkada"larım, bu Hükümet, bu anlamda bir güven talebiyle Meclisin 
önüne gelemez. Çünkü bu Hükümet, icraatıyla, milletimizin malumu olan bir Hü-
kümettir. Bu Hükümet, 50’nci Hükümetin devamıdır; 50’nci Hükümet de, 49’uncu 
Hükümetin devamıdır. Dolayısıyla, güvenoyu de%erlendirmesi yaparken, güvenoyu 
verip vermemeyi de%erlendirirken, bütün milletvekilleri, bu Hükümetin dört yıllık 
icraatını ve özellikle Sayın Çiller’in Ba"bakanlı%ı dönemindeki son ikibuçuk yıllık 
icraatı de%erlendirmek durumundadırlar.

Üstelik bu Hükümetin, bize göre selefi olan Hükümetten, yani, görevi devral-
dı%ı Hükümetten, Ba"bakanı aynı olmakla birlikte, bakanlarının büyük kısmı aynı 
olmakla birlikte, esas itibariyle aynı siyasî güce dayanmakla birlikte, önemli bir 
handikapı söz konusudur. Daha önceki Hükümetlerde, mesela 50’nci Hükümette, 
Sayın Ba"bakanın yanında, bir ölçüde onu dengeleyebilecek, Sayın Erdal !nönü gibi, 
Sayın Hikmet Çetin gibi bir Ba"bakan Yardımcısı vardı. Bu Hükümetin ba"bakan 
yardımcısı da yoktur. Bu Hükümet, kendinden önceki Hükümetlere göre tek ki"iye 
endekslenmi" bir Hükümettir. 

Hemen söyleyeyim ki, Anavatan Partisi olarak biz bu Hükümete güvenoyu ver-
meyece%iz. Çünkü bu Hükümete ve bu Hükümeti kuran Sayın Ba"bakana güven-
miyoruz. Güvenmiyoruz: çünkü kendisinin bilgi, birikim ve becerisinin, Hükümet 
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Programında yer alan, kendi tabiriyle, sırat köprüsünden geçmekte olan Türkiye’yi 
feraha çıkarmakta yeterli olaca%ına inanmıyoruz. Güvenmiyoruz; çünkü Sayın 
Ba"bakanın kararlarıyla, icraatında verdi%i sözlerde, yaptı%ı açıklamalarda sami-
mi olmadı%ını, âdeta milletin önünde, sürekli bir oyun sergiledi%ini dü"ünüyoruz. 
Güvenmiyoruz; çünkü son dört yıldır ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Ba"-
bakan olarak söylediklerinin birisini bile gerçekle"tiremeyen Sayın Çiller’in - hem 
de seçime giderken - önümüzdeki birkaç aylık dönemde, bu Programında yazdı%ı 
hususları gerçekle"tirebilece%ine inanmıyoruz. Ve nihayet, de%erli milletvekilleri, 
bana müsaade ederseniz, kendi bütçesinde oldu%u gibi, kendi Programının Mec-
liste görü"ülmesinde de Meclise gelmeyen bir Ba"bakana biz güvenemeyiz. (ANAP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

!"te, bu dü"üncelerle, Anavatan Partisi olarak, biz, Sayın Ba"bakana ve onun 
kurdu%u Hükümete güvenoyu vermeyece%iz; ama bu hükümete güvenmeyen sade-
ce biz de%iliz, sadece Anavatan Partisi de%il; bakın, 350 bin kamu i"çisi bugün grev-
dedir. Biz, burada, güven oylamasını yaparken, belki, yarım milyon i"çi, Ankara’da 
eylem yapacak. Bir dü"ünün "imdi; bu i"çiler, bu Ba"bakana güvenebilirler mi? On 
aydan beri onları muhatap alıp, masaya oturmamı", mayıs ayında onlara sıfır ücret 
artı"ı teklif etmi"; sonra, temmuz ayında, yüzde 5,4 ücret artı"ı teklif etmi", "imdi 
güvenoylaması yakla"ınca teklifini, zannediyorum bugün, yüzde 16 küsura çıkar-
mı"; ama aynı Ba"bakanın, Hükümet Programında, demeçlerinde, beyanatlarında, 
Meclis konu"malarında, bu kesime verdi%i bir taahhüt var: “Biz, sizi, enflasyona 
ezdirmeyece%iz” taahhüdü var; “memurlara, i"çilere, emeklilere, enflasyonun altın-
da ücret artı"ı vermeyece%iz” taahhüdü var. $imdi, bu i"çiler, e%er, Ba"bakanın bu 
taahhüdünün sadece yarısına razıysalar, sadece enflasyonun yarısı kadar bir ücret 
artı"ı talep ediyorlarsa, içinizde vicdan sahibi hiçbirinizin, onları haksız görebilme-
si mümkün müdür?

SELAHATT"N KARADEM"R (Kahramanmara!) - Siz, zamanında verdiniz 
de bu hale geldi.

AHMET SAYIN (Burdur) - Senin gibi yüzde 300 verip de çekip gitsek miydi?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bakın, "imdi bu hale geldi... Size, o zaman 

bir rakam vermek zorundayım:
De%erli arkada"larım, 1991 yılında kamu kesimindeki toplu i" sözle"mesi-

ni benim Hükümetim yaptı, ben yaptım. 1992 yılının sonunda, bizim yaptı%ımız 
toplusözle"menin süresi doldu. O tarihte, kamu kesimindeki ortalama i"çi ücreti 
5 milyon liraydı, tekrar söylüyorum 5 milyon liraydı; zannediyorum, 50 bin lira da 
küsuratı var.

Sayın Çiller, 1993 Eylülünde iki yıllık bir toplusözle"me yaptı. 1993 ve 1994 
yıllarım kapsayan bir toplusözle"me yaptı. Birinci yıl için - zaten, eylül ayında top-
lusözle"me yapıldı%ı için bir sorun olmadı - sanıyorum ilk altı ay için yüzde 34, 
ikinci altı ay için yüzde 27 bir artı" verildi - hep, ortalama rakamlarla konu"uyorum 
- ama müteakip yıl için, 1994 yılı için, i"çi sendikası Türk-!", Hükümete bir taleple 
geldi. “Birinci altı ay için yüzde 25, ikinci altı ay için yüzde 20 ücret artı"ı talep edi-
yoruz” dedi. Türk-!"’in talebi bu idi. Yani, birinci yıl için, sabit artı" oranları tespit 
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edildi; ama ikinci yıl için, Türk-!", ilk altı ay için yüzde 25, ikinci altı ay için de yüzde 
20’lik bir artı" talep etti. Sayın Ba"bakanın cevabı ne oldu biliyor musunuz; “sa-
bit oranı kabul etmem. Enflasyona endekslenecek. Enflasyon ne kadarsa, o kadar 
ücret artı"ı verece%im.” Türk-!" “enflasyon artı yüzde 10 olsun, yani, enflasyonun 
üzerinde bir refah payı olsun” dedi, Ba"bakan kabul etmedi. Türk-!" “enflasyon ora-
nı artı yüzde 5 olsun” dedi, Ba"bakan yine kabul etmedi. Sonunda Türk-!", ikinci 
yıl için enflasyon oranını kabul etti, toplusözle"me imzalandı; ama 1994 yılında, 
Türkiye’de, enflasyon yüzde 149,6, yüzde 150 oldu ve cumhuriyet tarihinde hiç ya-
"anmamı" bir "ey oldu. Bir Ba"bakan, altında imzası olan toplusözle"meyi inkâr 
etti; Hükümet olarak altına imza attı%ı toplusözle"menin hükümete yükledi%i yü-
kümlülü%ü yerine getirmekten kaçındı; yılba"ında ücret artı"ı ödemesi gerekirken, 
yılsonuna kadar ödemedi; bir yıl boyunca, i"çilere, ücret artı"ı ödemedi; ondan son-
ra, bonoyla ödedi. Biz hesapladık, i"çi kesiminin, sadece bu vade farkından do%an 
zararı, asgarî 17 trilyon lira tutuyor.

$imdi, bakın, nedir durum: Biz, ortalama i"çi ücretini 5 milyon lirada bırakmı-
"ız. Sayın Ba"bakan bir toplusözle"me yapmı", bugün, kamu kesiminde, ortalama 
i"çi ücreti 18 milyon 900 bin liradır; yani, iki yıl içerisinde, ortalama i"çi ücreti dör-
de katlanmı". E%er, Türk-!"’in talebi kabul edilseydi, bu oran 10 milyon lira civa-
rında olacaktı, ikinci yıl için, Ba"bakan kahramanlık yapmasaydı “ben, enflasyonu 
dü"ürece%im, onun için, enflasyona endeksleyin” demeseydi, ücret artı"ının ikinci 
yılını enflasyona ba%lamamı" olsaydı, bugün, baz olarak 18 milyon 900 bin liralık 
ortalama bir i"çi ücreti söz konusu olmayacaktı. Bugün, Hükümeti sıkıntıya sokan 
asıl hadise bu. Sayın Ba"bakanın, çıkıp da “memur maa"ının "u kadar misli orta-
lama ücret alıyorlar, emeklinin "u kadar katı alıyorlar” demesinin altında, kendi 
yaptı%ı toplusözle"me yatıyor.

O toplusözle"mede, Türk-!"’in talebi - tekrar söylüyorum - sabit artı"tır, Ba"-
bakanın verdi%i, enflasyondur. Neticede, ne olmu" biliyor musunuz; 1994 yılının 
birinci 6 ayı için yüzde 30 küsur, ikinci 6 ay için yüzde 60 küsur; yani, bir yıl için 
yüzde 110 küsur ortalama artı" ödenmi".

!leriyi görememenin, kendisinde sahip olmadı%ı yeteneklere güvenmenin, 
kendisinde olmayan birtakım becerilere vehmetmenin, i"te bugün, devleti getirdi-
%i nokta budur. Dokuz aydan beri i"çilerle masaya oturmuyorlar; "imdi, güvenoyu 
gelince, her gün, be" tane bakan görevlendirmi", altı tane bakan görevlendirmi"; 
sabahtan ak"ama kadar görü"me yapıyorlar...

AL" ESER (Samsun) - Siz, oraya ba"bakan gönderdiniz...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Türk-!"in talebini kar"ılayacaklarda, o "arta 
ba%lamı" olan partilerin deste%ini alacaklar! Böyle bir hükümete güvenebilir misi-
niz sayın milletvekilleri, böyle bir hükümete güvenebilir misiniz?

Bakın, sadece i"çiler de%il bu Hükümete güvenmeyen, bu Hükümete güvenme-
yen yatırımcılar var. Bugün, Türkiye’de yatırım yapılmıyor. Bırakın yatırım yapma-
yı, insanlar, devlet garantili olarak, üç aydan uzun vadeli borç para bile vermiyorlar; 
iç borçlanmada, üç ayın ötesinde borçlanamıyor devlet. Yatırımcı yatırım yapmıyor; 
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çünkü ilerisini göremiyor. Hiç kimse ilerisini görmüyor; çünkü Hükümete güven-
miyor.

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Dört senedir söylüyorsunuz bunu...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Biraz önce i"çilerden bahsettim. Sayın Ba"-

bakan da diyor ki: “Memurların durumu i"çilerden daha kötü, emeklilerin durumu 
onlardan da kötü; e%er, ben, bunların istedi%i parayı verirsem, 60 milyonun hakkını 
veririm.” Ba"bakanın sözlerinden benim algıladı%ım; sanki, kamuda çalı"an i"çiler, 
memurların, emeklilerin, çiftçilerin ve küçük esnafın hakkını yiyor… Hayır, do%ru 
de%il... (DYP sıralarından “Do"ru” sesleri)

Do%ru diyenler yalan söylüyor.
Bakın, do%rusu "udur: Bugün, Türkiye’de, eme%iyle geçinen, alın teriyle ge-

çinen, ücret kar"ılı%ında geçinen bütün bu kesimlerin, yani ortadire%in, Türkiye 
nüfusu içerisindeki oranı yüzde 95’tir. Bütün bu kesim, bütün bu kesimler, bütün 
ortadirek, netice itibariyle, aynı kesim, yüzde 5’i a"mayan rantiye kesimi tarafın-
dan sömürülmektedir; ama bunun müsebbibi o kesim de%ildir, o rantiye sınıfı de-
%ildir; bunun müsebbibi bu Hükümettir, Sayın Çiller’dir. (ANAP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar) Size bir tek rakam verece%im: $imdi, Türk-!" ile Hükümet arasında 
pazarlık konusu olan miktar 10-15 trilyon liradır. Türk-!" inmi"tir, Hükümet çık-
mı"tır, aradaki açık 10 ilâ 15 trilyon lira arasındadır; ama Koalisyon Hükümetinin 
1992’den 1993’ten, 1994’ten bugüne kadar, o rantiye sınıfına, iç borçlanma faizi 
olarak ödedi%i toplam miktar ne kadar biliyor musunuz; 797 trilyon lira; yakla"ık 
800 trilyon liradır.

AHMET SAYIN (Burdur) - Bırakıp gitti%in borçlar ödendi.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - De%erli arkada"larım, bugün, ortadirek sı-

kıntıdadır. En büyük sıkıntıyı memurlar çekmektedir, en büyük sıkıntıyı emekliler 
çekmektedir. Bu Ba"bakanın o memurlara “sizi enflasyona ezdirmeyece%iz” sözü 
vardır; ama bugün, enflasyon yüzde 91,3’tür. 12 aylık enflasyon yüzde 91’dir. Yüz-
de 91 enflasyona kar"ılık, memurlara, nisan ayından beri maa" artı"ı yapılmamı"-
tır. Emeklilere herhangi bir ücret ayarlaması yapılmamı"tır. Memurlar, emekliler 
enflasyona kurban edilmi"tir. Enflasyona ezdirilmeyece%i vaat edilen, Ba"bakan 
sözüyle taahhüt edilen memur ve emekliler, bugün, enflasyona ezdirilmi"tir, sefil 
edilmi"tir.

Bakın, "imdi, mesele, sadece kamu kesimindeki i"çilerin meselesi de%ildir. !"-
çiler taleplerinde haklı oldukları için, biz, i"çilerin yanındayız, sonuna kadar da ya-
nında olaca%ız. (ANAP sıralarından alkı!lar)

Tekrar söylüyorum, mesele, sadece kamu kesiminde yapılacak toplusözle"me-
lerle çözümlenecek bir mesele de%ildir. Memurların, emeklilerin de geçim "artlarını 
iyile"tirecek bir düzenlemeye Türkiye’nin, artık, daha fazla vakit kaybetmeden, bir 
an önce kavu"ması lazımdır. Bunu göremeyenlerin, bunu, artık, görmesi lazımdır. 
Türkiye, artık, bugün, sosyal bakımdan patlamaya hazır bir barut fıçısı haline gel-
mi"tir. Bu mesele, bir parti meselesi filan de%ildir. Bu meseleyi, sadece, bu Hükü-
meti, hiçbir sözünü yerine getirememi" olan bu peri"an Hükümeti ele"tirmek için 
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söylemiyorum; daha büyük tehlikelerden ürktü%üm için söylüyorum, oyunuzu ve-
rirken aynı de%erlendirmeyi sizin de yapmanızı bekledi%im için söylüyorum. Yüzde 
90 enflasyona kar"ı, yüzde 5, yüzde 10 ücret artı"ıyla, insanları tutamazsınız; hele, 
o insanlara enflasyon kadar ücret artı"ı vaat etmi" bir hükümetseniz, ondan sonra 
size kimse güvenmez. Memurlar güvenmez, emekliler güvenmez, i"çiler güvenmez. 
Peki, çiftçi güvenir mi, çiftçi?

Bakın de%erli arkada"larım, a%ustos ayının 11’inde, Sayın Ba"bakan, Giresun’a 
gitti, fındık piyasasını açtı. Yanında Sayın Ba"bakan Yardımcısı vardı. Hükümet adı-
na söz verdiler, dediler ki “fındı%ı, destekleme alımları kapsamına alıyoruz. Yani, 
bundan sonra, fındı%a yeniden destekleme fiyatı uygulayaca%ız.” Ne demektir des-
tekleme fiyatı; piyasadaki fiyat ne olursa olsun ben, bu fiyattan - açıkladı%ım fiyat-
tan - istedi%in kadar, getirdi%in kadar ürününü almayı taahhüt ediyorum demektir. 
Giresun’da, Ba"bakan açıklıyor fiyatı.

"HSAN SARAÇLAR (Samsun) - Ba"bakan açıklamadı fiyatı.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Ba"bakan Yardımcısı açıklıyor; Ba"ba-
kan da yanında, itirazı varsa orada söylemesi lazım.

1,70 dolardır açıkladı%ı fiyat. Bugünkü kar"ılı%ı, Türk parasıyla 85 bin liradır. 
Bugün, gidin bakın Giresun’a, gidin Ordu’ya, gidin Trabzon’a, gidin Sakarya’ya ba-
kalım, Bolu’ya gidin... 65 bin liradan alıcı arıyor fındık üreticisi. $imdi, bu fındık 
üreticisi bir daha Ba"bakana güvenir mi; bir daha güvenir mi bu Ba"bakana? (ANAP 
sıralarından alkı!lar)

11 A%ustosta, Ba"bakan çıkmı" “müjde olsun size, fındı%ınızı destekleme kap-
samına aldım” demi". Bugün Ekimin 13’ü olmu", daha kararname falan çıkmamı"...

NAZM" Ç"LO%LU (Bolu) - Sizin konu"maya hakkınız yok; sekiz ay parasını 
ödeyemediniz.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bakın, aynı "ey bu%dayda ya"anmı".

NAZM" Ç"LO%LU (Bolu) - On ay parayı ödeyemediniz, on ay!

"RFETT"N AKAR (Mu#la) - Çayın parasını ödeyemediniz, fındı%ın parasını 
ödeyemediniz.

NAZM" Ç"LO%LU (Bolu) - Fındı%ı yaktılar Giresun’da...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bakın, çay dediniz de aklıma geldi: 1991 Ka-
sımında, ben, Hükümetten ayrıldı%ım zaman, Çay-Kur’un, çay üreticisine 5 kuru" 
borcu yoktu.

"RFETT"N AKAR (Mu#la) - Senetle ödediniz.

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Hayır, senet falan de%ildi, nakit ödenmi"ti. 
O yılın bütün üretiminin parasını ödedik, dört sürgünü ödedik.

Bakın, bugün ekim ayının ortası geldi, daha mayıs ayındaki birinci çay sürgü-
nünün parasını ödemediniz.

"HSAN SARAÇLAR (Samsun) - 2 trilyon ödendi.
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Yahu! Ne vicdansız insanlarsınız, dü"ünmez 
misiniz; bu çay üreticisi neyle geçinecek (ANAP sıralarından alkı!lar) odununu nasıl 
alacak, okul parasını nasıl verecek, erza%ını nasıl alacak, bakkala borcunu nasıl öde-
yecek; hiç dü"ünmez misiniz, bunu dü"ünmeden nasıl oturursunuz bu koltuklarda?

"HSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin borçlarınızı biz ödedik.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ayçiçe%ine 18 bin lira fiyat verdiniz. Gidin, 

sorun bakalım Edirne’ye, gidin, sorun Tekirda%’a, 12 bin liradan alıcı arıyor ayçiçe%i 
üreticisi; 12 bin liradan... Ödeyemeyece%iniz fiyatı niye açıklıyorsunuz?

FARUK SAYDAM (Manisa) - Pamukta da aynı, üzümde de aynı...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bütün ürünlerde aynı "ey ve sonunda da 

ne oluyor, bakın; hiç ya"anmamı" "eyler ya"anıyor devlette, hiç ya"anmamı" "eyler 
ya"anıyor... Fiskobirlik’in Genel Müdürü çıkıyor, basın toplantısı yapıyor; Hüküme-
ti yalancılıkla suçluyor. Benim de%il; bu Hükümetin Genel Müdürü “madem, bize 
kaynak aktarmayacaklardı, madem, bize Hazineden para vermeyeceklerdi; o zaman 
niye fiyat açıkladılar? Ben, bu fiyattan alım yapamam; benim param yok” diyor. Bir 
günlük "ov u%runa, Giresun’daki bir günlük "ov u%runa, devleti bu kadar tahrip 
etmeye de%er mi? Velhâsıl, üretici size güvenmiyor.

SELAHATT"N KARADEM"R (Kahramanmara!) - Bize güvenmiyorlarmı". 
Ne alıyordu sizin zamanınızda çiftçi, ne verdiniz?

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Üretici size nasıl güvensin?
SELAHATT"N KARADEM"R (Kahramanmara!) - Çiftçiye ne verdiniz? 

Duysun Türkiye... Duyuyor...
BA$KAN - Sayın Yılmaz, bir dakikanızı rica edeyim.
Sayın milletvekilleri, bir hükümetin programını müzakere ediyoruz. Her sayın 

grubun aynı süre konu"ma hakkı vardır. Rica ediyorum... !laveten, biliyorsunuz, bu 
yıl, tolerans yılıdır. Rica ediyorum...

Buyurun efendim.
RAHM" ÖZER (Çanakkale) - Eski Ba"bakan bize “vicdansız” diyor.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Size hiçbir "ey demiyorum, sizinle hiçbir 

alıp veremedi%im yok; burada olmayan Ba"bakana söylüyorum, burada olmayan 
Ba"bakanınıza söylüyorum. (ANAP sıralarından alkı!lar) Yani, kendi programını sa-
vunamayan bir Ba"bakanı burada savunmaya çalı"ıyorsunuz; acıyorum size... Acı-
yorum size... (ANAP sıralarından alkı!lar)

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

kam verece%im; 1991 Ekiminde biz Hükümeti bırakmı"ız, 1995 Eylülü; aradan dört 
sene geçmi". Amonyum nitrattaki fiyat artı"ı yüzde 4.878’dir, 49 katıdır, gübredeki 
fiyat artı"ı, dört senede 49 kat olmu". Potasyum sülfatta 28 kat olmu", dört senede 
fiyat 28 kat artmı". DAP gübresinde artı" 26 kat olmu". Bir de, damlama sulama 
gübresi var, ondaki artı" ne kadar biliyor musunuz; 65 kat... Ziraî ilaçtaki dört se-
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nelik artı" 80 kattır... Yanlı" duymadınız, 80 kat... 16.600 liraya bıraktı%ım basudin, 
ziraî ilaç, bugün piyasada 1.337.000 liradır.

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Ba"kan, ıslık çalıyorlar; ayıp. Burası tribün 
de%il, Türkiye Büyük Millet Meclisi.

BA$KAN - Bir dakikanızı rica edeyim; bu sayın üye, zannediyorum bir dalgın-
lıkla bu "eyi yapmı"tır. Do%ru olmadı%ını ifade ediyorum. Rica ediyorum; burası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi...

Sayın Ba"kan, buyurun efendim.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - $imdi, de%erli milletvekilleri, gübredeki fi-

yat artı"ını söyledim, ziraî ilaçtaki fiyat artı"ını söyledim - traktördeki fiyat artı"ı da 
a"a%ı yukarı bu kadardır - 40 kat, 50 kat, 80 kat artı"lardan bahsediyorum.

Peki, bu girdileri kullanan çiftçinin ürününün fiyatı, acaba, bu dört senede kaç 
kat artmı"; pamu%un fiyatı 8 kat artmı", ayçiçe%inin fiyatı 8 kat artmı", bu%dayın 
fiyatı 10 kat artmı", "ekerpancarının fiyatı 12 kat artmı". Bir yerde 80 kat artan 
girdi fiyatı, öbür tarafta 8-10 kat artan ürün fiyatı... Çiftçiye verdi%iniz bu. Enflas-
yona ezdirmeyece%inizi vaat etti%iniz çiftçiye reva gördü%ünüz muamele bu. $imdi, 
bu çiftçi size güvenir mi?

"RFETT"N AKAR (Mu#la) - Güvenir, güvenir.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Onu görece%iz bakalım.
"RFETT"N AKAR (Mu#la) - Görece%iz...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - $imdi, i"çi size güvenmiyor, memur size 

güvenmiyor, emekli size güvenmiyor, çiftçi size güvenmiyor...
AHMET SAYIN (Burdur) - Onu sen söylüyorsun.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Esnaf güveniyor mu?
AHMET SAYIN (Burdur) - Herkes güveniyor, herkes...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Esnafın canına okudunuz... Canına okudu-

nuz esnafın... Bu Hükümet Programında söylenen 90 trilyon liralık ek vergi var ya, 
onu, öyle hep tuzu kuru olanlar ödemedi, hep servet sahipleri ödemedi; onu, esnaf 
ödedi, esnaf... Kiralık dükkânda i" yapan esnaf ödedi onu... (ANAP sıralarından “Bra-
vo” sesleri, alkı!lar) Ve bakın, ne oldu, biliyor musunuz - ben, her gün Anadolu’nun 
ba"ka bir yerine gidiyorum - her gitti%im ilde esnaf temsilcileri bana geliyorlar, 
dertlerini anlatıyorlar; ek vergi ödeyemedi%i için, sadece Balıkesir merkezinde 500 
esnaf i"yerini kapatmı". Bütün Türkiye’de, Ba%-Kur primini ödeyemedi%i için hapse 
mahkûm olan, 10 gün fiks tarifeli hapse mahkûm olan 30 binden fazla esnaf oldu-
%unu biliyor musunuz? Velhâsıl, esnaf da size güvenmiyor.

Peki, bir "ey soraca%ım, düne kadarki orta%ınız Cumhuriyet Halk Partisi size 
güveniyor mu?

Sayın Baykal, 20 Eylülde gazeteye demeç vermi"; Ba"bakan için "öyle diyor: “Si-
zin, bunları a"aca%ınız konusunda bir umut görmüyorum; bir irade eksikli%i, takat 
eksikli%i görüyorum. Yanlı" politikalarınız sonucu, !ktidar, gizli bir koalisyona tes-
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lim edilmi"; memleketi bu gizli koalisyon yönetiyor; devlet bunlara teslim edilmi".” 
Bunu, biz söylemiyoruz, düne kadarki Koalisyon orta%ınız söylüyor, onun Sayın 
Ba"kanı söylüyor.

AHMET SAYIN (Burdur) - Daha önce neredeymi"?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Onu, ona soracaksınız...
AHMET SAYIN (Burdur) - Sen kendin söylüyorsun...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Yahu, beni konu"turmayın, size, sizin par-

tiniz bile güvenmiyor, sizin milletvekilleriniz bile güvenmiyor. (ANAP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar)

"RFETT"N AKAR (Mu#la) - Size sürpriz yapaca%ız, sürpriz...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - De%erli milletvekilleri, bu Hükümet Progra-

mını, böyle, ciddiye alıp da uzun uzun ele"tirmek, bence, abesle i"tigaldir. Bu Hükü-
met Programını, böyle, ciddiye alıp ele"tirmek demek, bunu hazırlayan Hükümete, 
hiç de hak etmedi%i bir iltifat yapmak demektir; çünkü bu Hükümet Programının 
ele"tirilecek tarafı bile yoktur.

"RFETT"N AKAR (Mu#la) - Niye konu"uyorsunuz o zaman...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bu kadar senedir, 50 tane hükümet gelmi" 

geçmi" Türkiye’de, bu da 51’incisi. 51 tane hükümetin hükümet programına bakın, 
bunun kadar içeriksiz, bunun kadar tutarsız, bunun kadar güven verici olmayan bir 
hükümet programı göremezsiniz.

AHMET SAYIN (Burdur) - Ne yapalım anlayamadıysanız.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - De%erli arkada"larım, bu Hükümet, bundan 

ikibuçuk sene önce, 30 Haziran 1993 tarihinde, yine, bu Meclisin huzuruna gel-
di, bir Hükümet Programı sundu; !"te, burada... Bu Hükümet Programının kapa%ı 
beyazdı. Sayın Çiller dedi ki, ben, geçmi"imi inkâr ediyorum; ben, 1991’den beri 
bu Hükümet içerisindeki ortak sorumlulu%umu inkâr ediyorum, beyaz sayfa açı-
yorum. !"te size beyaz sayfa; beyaz bir hükümet programı; 1993 Haziran... $imdi, 
aradan ikibuçuk sene geçti. Bu gelen Hükümet Programının kapa%ı kırmızıdır. Bun-
daki vaatlerin hiçbirinin gerçekle"memesinden Hükümet Programı bile utanmı"tır, 
yüzü kızarmı"tır! (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Ve Anavatan Partisi 
olarak, bizim bu Hükümete oyumuz, i"te bu Hükümet Programının kapa%ının ren-
gi gibi olacaktır.

"RFETT"N AKAR (Mu#la) - O, Türk Bayra%ının rengi.
AHMET SAYIN (Burdur) - Türk Bayra%ının rengi.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - De%erli arkada"larım, bu Hükümet Progra-

mının üzerinde fazla duramam; ama "unları da söylemeden geçemem.
Bakın, isterseniz okuyun, bu Hükümet Programında aile yoktur, bu Hükümet 

Programında gençler yoktur, bu Hükümet Programında kadınlar yoktur, bu Hü-
kümet Programında özürlüler yoktur, bu Hükümet Programında i"sizler yoktur; 
kısacası, bu Hükümet Programında insan yoktur. (ANAP sıralarından alkı!lar)
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"RFETT"N AKAR (Mu#la) - Bu Hükümet Programı çözüm programıdır.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Belki inanmayacaksınız, açın bakın, bütün 

sayfalarına bakın; 1960’lardan beri Meclise gelen hükümet programları içerisinde, 
içinde GAP olmayan, GAP sözü geçmeyen ilk Hükümet Programı budur. GAP, yok 
içerisinde. Türkiye’nin, cumhuriyet tarihinde yürüttü%ü en büyük proje, bizi ça%-
da" dünyaya ta"ıyacak olan proje, bu Programda unutulmu"tur.

Bu Programın içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok! “Kıbrıs Türk 
tarafı” diyorlar... $imdi, soruyorum; aceleye gelmi" olabilir, bunu bürokratlar ha-
zırlamı" olabilir; ama hiçbir bakan bu Programı gözden geçirmedi mi? Yoksa, bu 
Program, Türk Hükümetinin Programı de%il de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 
resmen tanımayan ba"ka bir hükümetin programı mı? (ANAP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar)

Bu Program, bir yerde, te"ekkür ilanına benziyor. !çinde Sayın Demirel’e te-
"ekkür yar, Aliyev’e te"ekkür var, Shevardnadze’ye te"ekkür var, Clinton’a te"ekkür 
var, eski bakanlara te"ekkür var...

AHMET SAYIN (Burdur) - Seni eksik bırakmı"!
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Tabiî, onu söyleyece%im zaten.
Sayın Ba"bakan diyor ki; aynen "öyle: “Görev alan her arkada"ım, üstün bir 

feragat duygusuyla çalı"mı"tır - eski bakanları kastediyor - hepsine te"ekkür edi-
yorum.” Bakın, do%rudur; o kadar feragatle çalı"mı"lardır ki, Bakanlar Kurulu top-
lantılarına katılmaktan bile feragat etmi"lerdir. (ANAP sıralarından alkı!lar) Bu yüz-
den, üç ay, Bakanlar Kurulunun toplanmadı%ı olmu"tur.

$imdi, bakın, bu te"ekkürün, aslında, o "ahısların hiçbirine de%il, bu te"ek-
kürün bu Meclise edilmesi lazımdı; bu Anayasa de%i"ikli%ini gerçekle"tirdi%i için, 
özelle"tirmede, bu Hükümetin yeti"meyen sayısına dı"arıdan destek verdi%i için, 
Özelle"tirme Kanununu çıkardı%ımız için, asıl bize te"ekkür etmesi gerekirdi.

"RFETT"N AKAR (Mu#la) - Siz, özelle"tirmede yoktunuz ki!
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ama Sayın Ba"bakan tam tersini yapmı" 

“bütün engellemelere ra%men çıkardı%ımız Özelle"tirme Yasası” diyor... Kusura 
bakmayın; ama buna nankörlük derler.

$imdi, de%erli milletvekilleri, dikkat ettim, Ba"bakan bu Programı okurken 
birçok bölümü atladı. Aslında, hükümet programları, Mecliste okundu%u "ekliyle 
geçerlidir; burada okunmayan metin muteber de%il.

AHMET SAYIN (Burdur) - Kalanı siz okursunuz...
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Ba"bakan, çok önemli bazı bölümleri 

de atladı. Mesela, sosyal güvenlikle ilgili bölümü hiç okumadı. Yani, bu Hükümetin, 
sosyal güvenlikle ilgili, bu Programda Meclise hiçbir taahhüdü yok.

De%erli arkada"larım, bugün, sosyal güvenlik kurumlarının toplam açı%ı, Ba"-
bakanın devamlı "ikâyet etti%i toplam K!T açıklarına yakla"mı"tır. 1991’de be" ku-
ru" açı%ı yoktu sosyal güvenlik kurulu"larının; dört sene sonra bugün geldi%imiz 
noktada, üç sosyal güvenlik kurulu"unun toplam açı%ı; yani, Hazineden kaynak 
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transferi ihtiyacı, K!T açı%ına yakla"mı"tır. Bütün K!T’leri özelle"tirseniz; bir ay 
içerisinde, Türkiye’deki bütün K!T’leri özelle"tirseniz, sosyal güvenlik kurumları-
nın bu finans yapısı, tek ba"ına enflasyonu besleyen bir kaynak olmaya devam ede-
cektir. Bu kafayla, enflasyonu önlemek mümkün de%ildir. Sosyal güvenlik sistemini 
rasyonalize etmeden, o açıkları kapatmadan, Türkiye’de enflasyonu önleyebilmek 
mümkün de%ildir; ama Ba"bakanın bu konuda söyledi%i hiçbir "ey yoktur.

Burada, birtakım projeleri sıralamı"lar; yap-i"let-devret modeline göre yapıla-
cak projeleri, sanki kamu yatırımıymı" gibi, Hükümet bunları finanse ediyormu" 
gibi, Programın içerisinde sıralamı"lar. Henüz daha projesi bile ihale edilmemi" 
olan, yani projesinin dahi ihalesi yapılmamı" olan yatırımları “yapıyoruz” diye 
Programa yazmı"lar. Açın, bakın "u beyaz Programı - 1993 Programını - burada 
hangi yatırımlar varsa, bu Programda da aynı yatırımlar var; ama ikibuçuk senede, 
daha, temel atma de%il, projesi bile ihale edilmemi".

Bakın, iddia ediyorum - e%er, yanılıyorsam, Hükümet gelir, buradan cevap ve-
rir; Ba"bakan yok; ama herhalde bir vekili gelecek - dört sene zarfında, bu Koa-
lisyon Hükümetinin Meclise gösterebilece%i “i"te, temelini attım, hizmete açtım; 
ba"ladım, bitirdim” diye övünebilece%i bir tek yatırım projesi yoktur! (ANAP sırala-
rından alkı!lar)

78 trilyon lira bıraktı%ımız iç borcu, bu sene sonunda 1,6 katrilyona, yani 20 
katına çıkarmı"sınız; 48 milyar dolar bıraktı%ımız dı" borcu, 72 milyar dolara çıkar-
mı"sınız.

AHMET SAYIN (Burdur) - Peki, sen kaçla aldın, kaça çıkardın?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ama bakın, bu kadar artı"a kar"ılık, 20 katı 

artı"a kar"ılık, gösterebilece%iniz bir tane yatırım yok, bir tane ulusal yatırım yok. 
Hani, bir hikâye vardır; e%er, eti kedi yediyse, kedi nerede; e%er, kedi yemediyse, et 
nerede?

AHMET SAYIN (Burdur) - Siz söyleyin?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bu parayı, sadece bütçe açıklarının finans-

manı için kullandınız; hiçbir yatırım yapmadınız. Dört seneden beri, ülkenin kay-
naklarını, sadece bugünkü Türkiye’nin de%il, yarınki Türkiye’nin, on sene sonraki 
Türkiye’nin kaynaklarını, açıkları kapatmak için ödediniz. Bir tek yatırım finan-
se etmediniz. $imdi, Hükümet, Hükümet Programında, çıkmı" diyor ki, “17 bin 
megavat olarak devraldı%ımız elektrik enerjisindeki kurulu güç kapasitesini 21 bin 
megavata çıkardık...

De%erli arkada"larım, bu, bir aldatmacadır...
AHMET SAYIN (Burdur) - Siz, sekiz senede ne yaptınız acaba?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bakın, sekiz senede ne yaptık; enerjiye gel-

mi"ken, onu anlatayım: Biz, elektrik enerjisindeki kurulu güç kapasitesini sekiz se-
nede toplam yüzde 148 artırdık. Sekiz yıla bölerseniz, her sene ortalama yüzde 16 
artırmı"ız. Koalisyon Hükümeti gelmi", 1992 yılındaki artı" oranı yüzde 7,5; 1993 
yılındaki artı" oranı yüzde 7,5; geçen seneki artı" oranı yüzde 2,5. 
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Her çıkı"ımda söylüyorum, Türkiye’nin en önemli meselesi budur, bir sene 
sonra Türkiye karanlı%a mahkûmdur; bu Hükümet de%il, hangi hükümet gelse, 
bunu de%i"tirmeye gücü yetmez; çünkü enerji yatırımı, bugün ba"latıp yarın hiz-
mete sokaca%ınız yatırım de%ildir; enerji yatırımı, asgarî üç sene, dört sene gerek-
tiren yatırımdır. Dört seneden beri bir tane yatırım yapmamı"sınız. O dedi%iniz 4 
bin megavatlık kurulu güç artı"ının 2.400 megavatı, bizim yüzde 90 tamamlayıp 
devretti%imiz Atatürk Barajının hidroelektrik santralından geliyor; bizim devretti-
%imiz, bitmek üzere olan santralların tamamlanmasından geliyor.

AHMET SAYIN (Burdur) - Siz mi ba"lattınız?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ba"ladı%ınız bir tek yatırım yok. Anavatan 

!ktidarının, 1990 yılında Türkiye’de yaptı%ı enerji yatırımının toplamı 750 milyon 
dolardır. Geçen sene, yani 1994’te Türkiye’de yapılan toplam enerji yatırımı 58 mil-
yon dolardır.

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

$imdi, bu Hükümet Programına be" tane öncelikli hedef konulmu". Sayın Ba"-
bakan diyor ki “bu Programa biz, be" tane öncelikli hedef koyduk.” Neymi" öncelikli 
hedefler; terörle mücadele içte ve dı"ta kararlılıkla sürecekmi"…

De%erli arkada"larım, e%er, ben yanlı" hatırlıyorsam, beni lütfen düzeltin; Sa-
yın Ba"bakan, her fırsatta çıkıp, terör bitti, "imdi sıra ekonomide demiyor muy-
du? $imdi, bu Programda ikrar ediliyor ki, terör filan bitmemi". Aslında, terörün 
bitmedi%ini kabul etmesi dahi, bu Programın bir olumlu yönüdür. Ama bakın, bu 
konuda söyleyece%im daha önemli bir "ey var. Türkiye’de - bu ülkede - on seneden 
beri terörle mücadele ediliyor. Bu alanda çalı"an insanlar var, bu alanda hayatını 
kaybeden insanlar var, sakat kalan insanlar var; onların hepsine hepsine "ükran 
borçluyuz; Meclis olarak, Anavatan Partisi olarak hepsine "ükran borçluyuz. Terör-
le mücadelenin, bu memlekette, ba"arılı oldu%u zamanlar oldu, daha az ba"arılı ol-
du%u zamanlar oldu.

De%erli arkada"larım, bu konu öyle bir konudur ki, her gelen hükümet, bu me-
seleyi kendi meselesi olarak görmeden, tıpkı bir duvar erer gibi, tu%lanın üstüne 
tu%la koymak zorundadır. Bu meselede yapılacak en büyük yanlı", terörle mücade-
lede yapılacak en büyük yanlı", bu meseleyi "ahsî mesele olarak görmektir, iç politi-
kada istismar konusu olarak görmektir. Çünkü bunu yaptı%ınız zaman, bu mesele-
de Meclisin genel deste%ini arkanızda bulamazsınız, öbür partileri bu uzla"madan 
itersiniz. Sayın Ba"bakan, bunu çok kötü yapmı"tır, çok çirkin yapmı"tır. Geçen 
sene, yerel seçimlerde, bütün seçim kampanyasını terörle mücadelenin üzerine 
oturtmu"tur. Oraya bakarsanız, o kampanyaya bakarsanız, sanki Meclisteki bütün 
siyasî partiler terörle mücadeleye kar"ıdır, sanki terörle mücadelenin tek sahibi Sa-
yın Ba"bakanın kendisidir.

De%erli arkada"larım, maalesef, millete bu yalanlar söylenirken, millet bu "e-
kilde aldatılmaya çalı"ılırken, bu Hükümetin döneminde, terör - bölücü terör - ilk 
defa olarak uluslararası nitelik kazanmı"tır. Bölücüler, neredeyse, yanı ba"ımızda, 
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burnumuzun dibinde devlet kuracak hale gelmi"lerdir. Terör, güneydo%udan bütün 
Türkiye’ye yayılmı"tır, bütün illerimize kaymı"tır. Co%rafî olarak terörün cephesi 
geni"lemi"tir. Ekonomik ve sosyal olarak terörle mücadelede uygulanan bir tek ted-
bir bile yoktur.

$imdi, bakın, Sayın Ba"bakan bu Hükümet Programında diyor ki: “50’nci Hü-
kümet kuruldu%u zaman, terör, güneydo%uyu kan gölüne çevirmi"ti.” Böyle bir ifa-
deyi Sayın Ba"bakanın kullanması yanlı"tır, böyle bir ifadenin Hükümet Progra-
mına girmesi yanlı"tır; çünkü 49’uncu Hükümette, Sayın Ba"bakan, Bakan olarak 
yer alıyor, ortak sorumluluk ta"ıyor. Ben, hiçbir zaman, terörün 50’nci Hükümetin 
kuruldu%u günlerde azmı" olmasını, Sayın Demirel’in - Sayın Cumhurba"kanımı-
zın - ba"kanlı%ındaki ondan önceki Hükümetin sorumlulu%una yüklemedim. Sayın 
Ba"bakan, bunu yapmı"tır; ama bunu yaparken haksızdır.

Söyledi%i "ey "udur: “1984’ten, yani terörün ba"ladı%ı ilk günlerden Ekim 1995 
ba"ına kadar - bu ayın ba"ına kadar - Türkiye’de toplam 22.892 terörist ele geçi-
rildi.” Bu, Hükümet Programında yazıyor; yani, terörle mücadelenin ba"arı ölçüsü 
olarak Ba"bakanın verdi%i rakamdır.

De%erli arkada"larım, bu Meclisin açılı"ında, bu ayın ba"ında, Cumhurba"ka-
nı da bu kürsüden bir konu"ma yaptı. Cumhurba"kanının konu"masında da ay-
nen "öyle deniyor: “Aynı dönemde, yani 1984’ten Ekim 1995 ba"ına kadar, toplam 
19.034 terörist ele geçirildi.” Aradaki 4 bin farkın ne oldu%u belli de%il. Ba"bakan 
ile Cumhurba"kanının söyledi%i terörist rakamları arasında 4 bin fark var; ama bu 
da o kadar önemli de%il. Yani, Meclise ya Cumhurba"kanı yanlı" bilgi veriyor ya Ba"-
bakan yanlı" bilgi veriyor. !kisi de bilgiyi aynı yerden alıyor. Herhalde, ikisi de, ayrı 
emniyet biriminden bilgi almıyorlar, ayrı bakanlıktan bilgi almıyorlar. Verdikleri 
rakamlar arasında 4 bin fark var; ama daha önemlisi "u: Ba"bakan “bu yakalanan 
22.892 teröristin 16.800 tanesi son Hükümet zamanında ele geçirildi” diyor; yani, 
1993 Haziranında kurulan 50’nci Hükümet zamanında ele geçirildi diyor. Ben gayet 
iyi hatırlıyorum, Sayın Cumhurba"kanımız, Ba"bakan olarak bu kürsüden terörle 
ilgili konu"tu%u zaman, Türkiye’deki toplam terörist sayısını 5 bin olarak vermi"-
ti. Sayın Çiller, Ba"bakan olduktan iki ay sonra, A%ustos 1993’te “Ulusa Sesleni"” 
konu"masında, Türkiye’deki toplam terörist sayısını 9 ilâ 10 bin olarak vermi"tir. 
1993 yılı ba"ında Türkiye’de, Ba"bakanın deyimiyle 9 bin tane, Cumhurba"kanının 
ifadesiyle 5 bin tane terörist varsa, ele geçen bu 16.800 terörist nereden gelmi"tir? 
Soru budur. Bugün, Türkiye’de herhalde terörist olmadı%ını dü"ünmüyorsunuz... 
Rakamı tam bilmiyorum, belki 10 bin tane, belki 15 bin tane; ama bugün de terörist 
var.

O zaman, de%erli arkada"larım, bu terörle mücadele politikasını yeniden göz-
den geçirmeye mecburuz. Demek ki, bu mücadele, Türkiye’de terörist sayısını azalt-
mıyor; tam tersine, terörist üretmeye yarıyor, terörist sayısını artırmaya yarıyor. 
!"te, benim söylemek istedi%im yanlı" buradadır. E%er, siz, güvenlik nedeniyle köy-
lerinden sökülüp gönderilen insanların yeniden iskân edilmelerine devlet olarak 
sahip çıkmazsanız, onları kaderleriyle ba" ba"a bırakırsanız, bölgedeki yatırımların 
durmasına seyirci kalırsanız, güneydo%udaki ekonomik aktivitenin sıfıra inmesine 
seyirci kalırsanız, neticede, mücadele etti%iniz teröristlerin sayısının katlanmasını 
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önleyemezsiniz; yakaladı%ınız, öldürdü%ünüz her teröristin kar"ılı%ında üç misli, 
dört misli artar o teröristler.

Devletin bütün kaynaklarını böyle anlamsız bir mücadele için kullanıyorsu-
nuz. Ben size diyorum ki, ekonomik, sosyal, psikolojik boyutları olmadan, terör-
le mücadelenin ba"arıya ula"ması mümkün de%ildir. Bu Hükümet zamanında bu 
boyutların hepsi ihmal edilmi"tir. E%er, Anavatan !ktidarı, Güneydo%u Anadolu’yu 
Türkiye’nin en öncelikli kalkınma bölgesi ilan etmi"se, o bölgedeki her köye altya-
pı yatırımı götürmü"se, bu, sadece, oraya altyapı götürme konusundaki devlet so-
rumlulu%umuzdan de%il; aynı zamanda, terörle mücadelede bu faktörün önemini 
bilmi" olmamızdan kaynaklanıyordu.

De%erli arkada"larım, Sayın Ba"bakan, ikibuçuk sene zarfında “bugün bitti, 
yarın bitti” dedi%i, eski Genelkurmay Ba"kanının “i"te bu baharda bitecek” dedi%i; 
ama hâlâ bitmemi" olan; tersine, Sivas’a, !stanbul’a, Mersin’e kadar uzanmı" olan 
terörü, önümüzdeki seçime giderken, "u üç dört ayda bitirece%ine inanmamızı isti-
yor. Kusura bakmayın, biz inanmıyoruz; siz inanıyor musunuz?

Sayın Ba"bakanın öncelikli konu olarak gördü%ü bir ba"ka mesele daha var. 
“Terörden zarar gören do%u ve güneydo%u bölgelerimiz ve yörede ya"ayan vatan-
da"larımız kucaklanacaktır.” Program aynen böyle diyor.

De%erli arkada"larım, bu insanlar, dünden, bugünden beri evsiz kalmadılar; bu 
insanlar, yıllardan beri bu sefaleti çekiyorlar. Ben, her kürsüye geldi%imde bunu 
söylüyorum. $imdi, bu insanları kucaklamak için, ille seçimin yakla"mı" olması mı 
lazım, ille güvenoyu almak mı lazım? Gene de, bu vesileyle bile olsa, siyasî opor-
tünizmle bile olsa, bu Hükümetin o vatanda"larımızı kucaklamaya karar vermi" 
olmasını memnuniyetle kar"ılıyorum. Aslında, o vatanda"larımız, Hükümetin te-
rörle mücadeledeki yanlı" politikasının bedelini ödemektedirler. Her zaman söy-
lüyorum, güneydo%uya gitti%im zaman da söylüyorum; devlet, güvenlik nedeniyle, 
köy bo"altabilir, "ehirleri de bo"altabilir; ama bunu yaptı%ı zaman, devletin, bir pla-
nının, bir programının olması lazım, bunun altyapısının olu"turulması lazım; evin-
den, mezrasından ayrılan vatanda"lara, devletin, ba"ını sokacakları bir dam bul-
ması lazım. Bakın, dört yıldan beri Güneydo%u Anadolu’da kaç tane Dinar depremi 
ya"andı, kaç tane Erzincan depremi ya"andı... Ama devletin, evsiz barksız bıraktı%ı 
insanlara sahip çıkması için mutlaka deprem mi olması lazım? Bunları, dört yıl bo-
yunca görmezlikten geleceksiniz; "imdi, seçime birkaç ay kala onları kucaklamaya 
kalkacaksınız... O insanlar size inanmazlar.

Sayın Ba"bakan, Programda, son otuziki yılın en büyük ba"arısının Gümrük 
Birli%i Antla"ması oldu%unu söyledi.

De%erli arkada"larım, bu Program, herhalde birkaç ki"inin elinden çıkmı"; çün-
kü Programın bir yerinde, söyledi%im bu ifade var; deniliyor ki, otuziki yılda elde 
edilen en büyük ba"arıdır. Programın ba"ka bir yerine geçiyorsunuz “gümrük birli%i 
yasal bir zorunluluktur; en geç bu senenin sonunda mutlaka yürürlü%e girmelidir” 
deniliyor. Ee, bu ne perhizdir, bu ne lahana tur"usudur. E%er yasal bir zorunluluksa, 
zaten takvime ba%lanmı"sa, o zaman, ba"arı bunun neresindedir? Sayın Ba"bakan 
haksızlık ediyor, kendisinden önceki bütün hükümetlere haksızlık ediyor. Sade-
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ce otuziki yıldan beri de%il, Demokrat Parti döneminden beri Türkiye’deki bütün 
hükümetler, Avrupa’yla bütünle"me yönünde gayret göstermi"lerdir; hepsi çaba 
harcamı"tır. 1958 yılında rahmetli Menderes’in, Fatin Rü"tü Zorlu’nun gayretleri 
olmasaydı, Türkiye, Avrupa Birli%iyle, bugün, bu noktaya gelemezdi. 1963 Antla"-
masını yapan hükümetin, 1973 Protokolünü imzalayan hükümetin; hepsinin bun-
da dahli var, hepsinin bunda katkısı var; ama de%erli arkada"larım, herhalde kabul 
edersiniz ki, burada, hiç küçümsenmeyecek olan bir katkı, Anavatan !ktidarının 
katkısıdır. Neden Anavatan !ktidarının katkısıdır; çünkü Anavatan !ktidarı, 1983 
yılından sonra, Türkiye’nin Avrupa’yla bütünle"mesinin altyapısını hazırlamı"; 
Türkiye’deki ekonomik sistemi tümüyle yenilemi", yeniden yapılandırmı"; bunun-
la kalmamı", gitmi", 1986 yılında, Avrupa Birli%ine tam üyelik müracaatını yap-
mı"... Sonra, Sayın Ba"bakan, 1993 yılında hükümetin ba"ına gelmi", Türkiye’nin 
Avrupa’yla entegrasyonunu - herhalde reklamcıları demi"ler ki, bu, çok iyi bir ko-
nudur - "imdi, "ahsî meselesi gibi bize tanıtmaya çalı"ıyor; bizi, gümrük birli%ine 
kar"ı göstermeye çalı"ıyor “ben olmazsam gümrük birli%i olmaz” demeye getiriyor.

$imdi, de%erli arkada"larım, bakın, Sayın Ba"bakanın gümrük birli%iyle ilgili 
bu tutumu, gümrük birli%inin önündeki en önemli engeldir, Türkiye’nin Batı’yla 
bütünle"mesinin önündeki engeldir; çünkü Sayın Ba"bakan, sabırsızlık göster-
mi"tir “gümrük birli%i ya olacak ya olacak” demi"tir; müzakereler devam ederken 
söylemi"tir. Sizin bürokratlarınız, sizin bakanlarınız, gümrük birli%i için Avrupa 
Birli%iyle oturmu"lar "artları görü"üyorlar; ülkenizin durumu, öyle, matah de%il, 
Avrupa’nın en yüksek enflasyonu sizde, dünyada üçüncü sıradasınız enflasyonda; 
i"sizlik yüzde 20’yi geçmi"; ekonominiz felaket bir durumda; bu durumda siz, güm-
rük birli%ine girmek istiyorsunuz, bunun için müzakere ediyorsunuz muhatapları-
nızla; Sayın Ba"bakan çıkıyor, sadece iç politika u%runa “gümrük birli%i ya olacak 
ya olacak” diyor. Evet, gümrük birli%i olur; Sayın Ba"bakan böyle derse de olur; ama 
Sayın Ba"bakan böyle yanlı" bir söz söylerse, o gümrük birli%i bizim menfaatleri-
mize uygun olmaz, Batı’nın "artlarına göre olur; bugün ya"adı%ımız hadise budur.

Size, bakın, bir rakam verece%im: Biz, Türkiye olarak, tam üye olmadan güm-
rük birli%ine girecek olan ilk ülkeyiz; yani, gümrük birli%ine girece%iz, tam üye olup 
olmayaca%ımız belli de%il. Ba"bakan diyor ki, tam üye olaca%ız; Hükümet Programı-
na da öyle yazmı"; ama bunu Batı’da söyleyen yok, Avrupa Birli%inde bunu söyleyen 
yok; bunu, biz söylüyoruz. Tam üyelik için hiçbir perspektifimiz yok. Bu vaziyette 
gümrük birli%ine giriyoruz ve önümüzdeki be" yıl içerisinde gümrük birli%ine uyum 
sa%layabilmemiz için; yani, "u felaket ekonomik tabloda gümrük birli%ini ba"ara-
bilmemiz için, ondan, fazla zarar görmememiz için, ekonomimizin tümüyle yıkıl-
maması için, bize uyum yardımı olarak Batı’nın verdi%i, Avrupa Birli%inin be" yılda 
verdi%i toplam miktar 2,5 milyar dolardır; bize diyorlar ki, sana 2,5 milyar dolar 
yardım yapaca%ım, sen gümrük birli%ine gireceksin ve benimle rekabet edeceksin!

De%erli arkada"larım, yanıba"ımızda Yunanistan var. Türkiye’nin nüfusu 60 
milyon, Yunanistan’ın nüfusu ise 8,5 milyondur. Yunanistan, önce tam üye olmu"-
tur, tam üye olduktan sonra gümrük birli%ine girmi"tir; gümrük birli%ine girmek 
için ek süre almı"tır, çe"itli sektörlerde geçi" süresi almı"tır. Bu "artlarla, bizden 
çok daha iyi "artlarla, Avrupa Birli%inin, Yunanistan’a, gümrük birli%ine uyum için 
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yaptı%ı yardım 15,5 milyar dolardır. $imdi, 8,5 milyon nüfuslu Yunanistan’a, bütün 
di%er avantajların yanında, 15,5 milyar dolar yardım yapılırken, 60 milyon nüfuslu 
Türkiye’ye, hiçbir avantaj sa%lamadan - üstelik birtakım siyasî "artlara da ba%lan-
mı" olarak - sadece 2,5 milyar dolar yardım almayı ba"arı sayıyorsanız, bu ba"arı, 
sizin ba"arınızdır! (ANAP sıralarından alkı!lar)

De%erli arkada"larım, Ba"bakan, gümrük birli%ini "ahsî meselesi olarak görü-
yor; demeye getiriyor ki, ben Ba"bakan olmazsam gümrük birli%i olmaz! Ben de 
soruyorum; bu Avrupalılar, gümrük birli%ine, Sayın Çiller’i mi alacaklar, Türkiye’yi 
mi alacaklar? (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Yoksa benim bilmedi%im, 
Avrupa Birli%inin bize empoze etti%i bir "art mı var “Ba"ınızda, mutlaka Çiller Ba"-
bakan olursa sizi alaca%ız Avrupa Birli%ine” diye!

Evet, Sayın Ba"bakanın, bu meseleyi, terörle mücadele meselesi gibi, iç politika 
amacıyla "ahsî meselesi olarak görmesi, Türkiye’nin Batı ile entegrasyonuna zarar 
vermi"tir, gümrük birli%ine zarar vermi"tir.

Açıkça söylüyorum; Türkiye, böyle bir azınlık hükümetiyle gümrük birli%ine 
falan giremez. Türkiye’yi gümrük birli%ine sokacak olan hükümet, en geni" tabanlı 
hükümettir, en geni" deste%e sahip olan, en geni" millet deste%ine sahip olan hü-
kümettir.

NECM" HO$VER (Bolu) - Var mı öyle bir hükümet! Milleti kandırmayın!
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ona da gelece%im.
Sayın Ba"bakan, gümrük birli%inin en önemli mesele oldu%unu söylüyor; ken-

di kendine bunu misyon edinmi" “en önemli misyonum budur” diyor. Peki, o za-
man sormazlar mı adama; geldin, bu Meclisten yetki kanunu aldın; bugüne kadar 
o uyum düzenlemelerini niye yapmadın? Avrupa Birli%inin gümrük koduna uygun 
gümrük kanun tasarısını bile daha getirmediler. $unun "urasında iki ayımız kalmı" 
gümrük birli%ine girmek için; daha, hiçbir uyum düzenlemesi tamamlanmamı", ge-
rekli kurulu"lar olu"turulmamı", yasal düzenlemeler yapılmamı". Yani, reklamcıla-
rın aklına uyacaksınız, bu mesele benim meselemdir, bu mesele benimle olur, bu 
mesele "öyle önemlidir diye millete akıl satacaksınız; ama mutfa%a geçip, onun ger-
çekle"mesi için gerekli olan i"lerin hiçbirini yapmayacaksınız! Bu Meclis size yetki 
verdi beyler; yetki kanunu verdi, yetki kanunu çıkardı bu Meclis; dedi ki, bu düzen-
lemeleri bir an önce yap; bugüne kadar hâlâ yapmadınız, Meclise bile getirmediniz. 
$imdi, sizin, gümrük birli%ini öncelikli konu olarak gördü%ünüze inanılabilir mi; bu 
konudaki samimiyetinize güvenilebilir mi?

Yine, Hükümet Programında bir ibare var; deniliyor ki “yurtdı"ında ya"ayan 
vatanda"larımızın refahlarını ve sosyal haklarını korumak en öncelikli görevimiz-
dir.” O zaman, "u Gümrük Birli%i Antla"masını yaparken, gümrük birli%i müzake-
relerini yaparken, hiç olmazsa, Avrupa Birli%i ülkelerinde ya"ayan 3 milyona yakın 
vatanda"ımız için, serbest dola"ım hakkını alamaz mıydınız?

Bir ba"ka mesele daha var, tıpkı Gümrük Birli%i gibi... Bakın, tekrar söylüyo-
rum, gümrük birli%ine kar"ı falan de%iliz; bütün yanlı"larına ra%men, gümrük birli-
%i konusunda sarf edilen bütün gayretlere deste%iz. Tıpkı, o yetki kanununa destek 
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oldu%umuz gibi, bundan sonra gümrük birli%i için atılacak bütün adımlara da des-
tek olaca%ız; ama de%erli arkada"larım, bu deste%imizin, her halde çok makul, her 
muhalefetten beklenecek bir "artı var: Bu meseleyi, "ahsî mesele olarak görmeme-
niz lazım; bu meseleyi, Sayın Çiller’in, kendi meselesi olarak görmemesi lazım; bu 
meseleyi, bir iç politika polemi%i haline getirmemesi lazım.

Yarın ba"ka hükümetler gelir, gümrük birli%i onların zamanında olur. Önemli 
olan, o hükümetlerin bu anla"maya imza atması de%il; önemli olan, Türkiye’nin, 
gümrük birli%ine en iyi "artlarda girmesidir; tekrar ediyorum, en iyi "artlarda gir-
mesidir. E%er, benim yedide birim kadar nüfusa sahip olan Yunanistan, benim al-
dı%ımın 7 misli yardımla Avrupa Birli%iyle gümrük birli%i anla"ması yapmı"sa, o 
zaman, Türkiye, kozlarını iyi kullanamamı" demektir; bu Hükümet, Türkiye’nin 
menfaatlerini koruyamamı" demektir. Hele hele, buna, hiç alakası olmayan birta-
kım siyasî "artları ba%lamı"larsa - "urada "unu yapacaksın, "u kanunu de%i"tirecek-
sin, gibi - bu Meclisin takdirinde olan hususları, bize, gümrük birli%ine bir ön"art 
olarak empoze etmeye kalkı"mı"larsa, o zaman, bunu kabul etmek mümkün de%il; 
bununla övünmek mümkün de%il.

Bir de, petrol boru hattı meselesi var. Bu konudaki gayretlerinden dolayı da, 
Hükümete müte"ekkiriz; ba"tan onu söyleyeyim. Ama "imdi, yanlı" yapıp da kendi 
kendimizi aldatmayalım. Petrol boru hattında bizim tezimiz neydi: Hazar petrol-
lerinin Akdenize ta"ınmasıydı; öyle mi... (ANAP sıralarından “öyle” sesleri) Bunun 
için de, çok haklı bir gerekçemiz vardı; neydi o gerekçe: Dedik ki “Bo%azlar, tanker 
trafi%ine kapatılmalı.” Hazar petrollerinin devreye girmesiyle artacak olan tanker 
ta"ımacılı%ının Bo%azlardan yapılmasının getirdi%i ola%anüstü riskler var; çevresel 
riskler var, sa%lık riskleri var, infilak riskleri var, çok büyük riskler var. Çok haklıyız 
burada; ama "imdi olan hadise nedir; olan hadise, Bakü’den, bir Novorossisk’e, bir 
de Gürcistan’ın Supsa Limanına kadar iki boru hattının dö"enmesi kararıdır; kon-
sorsiyumda alınan, Azerbaycan’da onaylanan karar budur. Bakü-Novorossisk hat-
tının kapasitesi 9 milyon ton/yıldır; Supsa hattının kapasitesi 6 milyon ton/yıldır; 
toplam kapasite 15 milyon ton/yıldır. Raporları okursanız, anla"maların eklerini 
okursanız, basit bir tevsiyle, güç artırımıyla, bu kapasite iki katına çıkabilir; yani, 
e"zamanlı olarak ba"layacak bu iki boru hattının ta"ıyaca%ı toplam petrol miktarı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BA$KAN - Sayın Yılmaz, 5 dakika yeter mi? Buyurun.
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - ... 30 milyon tona ula"acaktır. 6 artı 9, top-

lam 15 milyon ton; 2 ile çarparsanız, 30 milyon ton eder.
De%erli arkada"larım, bakın, burada büyük bir tehlike var. Biz, burada kendi te-

zimizi öldürüyoruz. 30 milyon ton petrol, e%er, yapılacak olan bu yeni boru hattın-
dan ta"ınacaksa, o zaman, Bakü-Ceyhan hattında ta"ınacak yeni petrol kalmıyor, 
orada bir ek kapasite kalmıyor. Adam, yatırımı yaptıktan sonra, yüz milyonlarca 
dolar harcadıktan sonra, e%er, i"lenecek kapasite yoksa milyarlarca dolar harcayıp 
da yeni boru hattı yapar mı? Biz, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının alternatifini, 
kendi tezimiz diye getirmi"iz; kendi tezimizin alternatifini, bizim tezimiz diye ge-
tirmi"iz!
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Petrol boru hattı Supsa’ya geldi diye bayram yapıyoruz; Ba"bakan 
Shevardnadze’ye te"ekkür ediyor. Yahu, Supsa, Karadeniz’deki liman de%il mi; 
Supsa’ya gelen petrol orada i"lenmeyecek mi, oradan ta"ınmayacak mı; Novoros-
sisk gibi, Karadeniz’den ta"ınmayacak mı? Peki, nasıl çıkacak bu açık denizlere; ya 
Bo%azlardan çıkacak ya da Burgaz’dan Dedea%aç’a dö"enecek yeni bir boru hattıyla 
çıkacak. O boru hattı projesi, fizibl de%il, kârlı de%il; zaten, ta"ıma maliyetlerini de 
ola%anüstü artırıyor. Onun için, aslında öyle bir projenin gerçekle"me olasılı%ı yok. 
O zaman ne olacak; Bo%azlardan ta"ınmaya devam edecek. Bizim esas tezimiz ney-
di; Bo%azlardan tanker ta"ımacılı%ını engellemek. Tam tersine, siz "imdi, 30 milyon 
ton petrolü, Bo%azlardan ta"ınacak bir ek kapasite olarak yürürlü%e sokuyorsunuz, 
devreye sokuyorsunuz ve bunu da, ba"arı diye, Türk Milletine satmaya çalı"ıyorsu-
nuz!

A"a%ıya bir hat dö"enecek mi dö"enmeyecek mi, ona iki sene sonra karar ve-
rilecek. O boru hattı kaç senede yapılır biliyor musunuz; yani, en azından dört be" 
sene, e%er her "ey olumlu gitse, o demin dedi%im ekonomik faktörler olumlu sonuç 
verse dahi, o boru hattının devreye girmesi mümkün de%il. Demek ki, en az dört 
be" sene, bu petrolün tamamı Karadeniz’den ta"ınacak, tamamı da Bo%azlardan 
ta"ınacak. $imdi, Hükümet, gelsin desin ki “hayır, öyle de%il.”

RAS"M ZA"MO%LU (Giresun) - Yalancı mı?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - De%erli arkada"larım, sonuçta, bu Hükü-

met bize ne diyor; bu Hükümet, bize, "unu diyor: Ço%unluk hükümeti olarak boz-
du%um dengeleri, "imdi, azınlık hükümeti olarak düzeltece%im; dört seneden beri 
yapamadı%ım i"leri - sıralamı"lar buraya i"leri - "imdi, önümüzdeki "u be" altı ayda 
yapaca%ım!

Bakın, dört seneden beri, sa%lık sistemine el atmamı"lar; yönetimin yeniden 
yapılanması konusunda bir tek adım atmamı"lar. $imdi, bu Hükümet Programını 
açıyorsunuz “Devlet yapısını ba"tan a"a%ıya de%i"tirmeye kararlıyız” diyor; "imdi, 
bu kararlı%ı alkı"lar mısınız, yoksa güler misiniz?

YUSUF NAMO%LU ("stanbul) - Yalandan kim ölmü"!
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Yapılacaksa, dört seneden beri niye yap-

madınız; dört seneden beri yapamadı%ınız i"leri, be" ayda, altı ayda yapaca%ınıza 
inanmamızı bizden nasıl bekleyebilirsiniz; böyle bir vaade inanmamızı, güvenoyu 
vermemizi nasıl isteyebilirsiniz!

De%erli arkada"larım, bu millet, dört seneden beri, bu Koalisyon hükümetle-
rinden, bir "eyler yapmasını bekliyor:

Önce, UD!DEM’i bekledi; ye"il kartı bekledi, çifte anahtarları bekledi; hepsi 
fos çıktı. Sonra, Sayın Demirel Cumhurba"kanı oldu; Do%ru Yol Partisinin Genel 
Ba"kanını seçmesini bekledi.

Sayın Çiller geldi “UD!DEM olmadı, yeni beyaz sayfa açıyorum” dedi; onu bek-
ledi.

Bu arada, koalisyon orta%ı sosyal demokratlar, hatırlamıyorum, kaç defa kong-
re yaptılar, kaç defa genel ba"kan de%i"tirdiler; millet, bir de onları bekledi.
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Yerel seçimler oldu; bütün sistem durdu; hele "u seçimler bir geçsin denildi; 
millet, onu bekledi.

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

Aylarca, Özelle"tirme Kanunu çıksın diye bekledi.

470 günden beri, Ba"bakan, Amerika’daki mal varlı%ını, topluma taahhüt etti%i 
gibi, satıp, parasını Türkiye’ye getirsin diye bekliyor. (ANAP sıralarından alkı!lar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BA$KAN-Sayın Yılmaz, lütfen...

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ba%lıyorum Sayın Ba"kan.

Dokuz aydan beri, i"çiler, Hükümet kendilerini muhatap alsın; toplusözle"me-
mizi yapsın diye bekliyorlar.

Güneydo%udaki insanlar, terör bitsin, bölgemize, ülkemize huzur gelsin diye 
bekliyorlar. $imdi, Sayın Çiller, dört sene sonra geliyor, dört seneden beri bekleyen 
millete “biz, çözüm hükümeti olaca%ız, sorunları çözece%iz; biraz daha bekleyin, 
biraz daha sabredin” diyor!

De%erli arkada"larım, vatanda"ın, artık, beklemeye falan tahammülü yoktur. 
Bu milletin zamanı, her günü, her dakikası kıymetlidir ve bu memlekette, daha yap-
mamız gereken çok i"ler vardır. Bu ülkenin bütün insanlarına kar"ı, gelece%imiz 
olan çocuklarımıza kar"ı sorumluluklarımız vardır:

Onlara, daha iyi i"leyen, vatanda"ını sömürmeyen, tersine, vatanda"ına hiz-
met eden bir devlet, güvenebilecekleri adil bir yargı sistemi borcumuz var.

Toplumsal barı"ın, huzurun kalıcı biçimde sa%landı%ı, insanların geçim derdi-
nin sefalet boyutuna varmadı%ı, asgarî bir ya"am standardı olu"turma zorunlulu-
%umuz var.

Modern ve verimli e%itim ve sa%lık sistemlerini, ça%da" ve herkesi kapsayan bir 
sosyal güvenlik sistemini kurma ihtiyacımız var.

Sanayide, tarımda, turizmde dev potansiyelleri olan ülkemizi, uluslararası 
alanda da mutlaka ba"arılı kılma zorunlulu%umuz var.

De%erli arkada"larım, Türkiye’nin, bütün bu hedeflere ula"abilmek için, yeterli 
insangücü var; Türkiye’nin, yeterli kayna%ı var; Türkiye’nin, yeterli dinamizmi var; 
bilgisi, becerisi var; enerjisi var. Bu ülkenin insanları, dünyanın dört bir yanında, 
eksi 30 derecede Rusya’nın Sibiryasında, artı 40 derecede Libya’nın çöllerinde çalı-
"ıyorlar; günde 10 saat çalı"ıyorlar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BA$KAN-Efendim, lütfen...

SELAHATT"N KARADEM"R (Kahramanmara!) - Ba"kan, yeter! 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ba%lıyorum. 
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... haftada 6 gün çalı"ıyorlar, 500-600 dolar aylık almak için çalı"ıyorlar. Ça-
lı"kanlı%ı, atılımcılı%ı, fedakârlı%ı, dayanıklılı%ı tescilli bir millet bu ve bu millet, 
öyle, Patagonyalı falan de%il; burası Türkiye ve bu Hükümet, Türk insanını, Türk 
Milletini yönetmeye talip.

Bu Hükümetin, bu millete yapaca%ı bir tek iyilik var; bu büyük dalganın önün-
de artık daha fazla durmaktan vazgeçmesi lazım.

De%erli arkada"larım, bu Hükümet güvenoyu almazsa, dünyanın sonu falan 
olmaz. Bu Hükümetin, bu Meclisten çıkacak, bir de%il, birden fazla alternatifi var. 
Anavatan Partisi, bu Hükümetin güvenoyu almaması halinde, adil bir seçim sistemi 
olu"turarak ülkeyi bir an önce salimen seçime götürecek bir hükümete, her türlü, 
ama her türlü katkıyı sa%lamaya hazırdır. (ANAP sıralarından alkı!lar)

NECM"HO$VER (Bolu) - Kiminle?
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Asgarî mü"tereklerde anla"mak, siyasetin 

bir gere%idir; ama bunun için, ba"ta da belirtti%im gibi, saygı ve güven gerekir; dü-
rüstlük, iyi niyet, kararlılık gerekir; milleti aldatmamak gerekir. Anavatan Partisi; 
bu ilkeleri savunan ve koruyan her ki"iyle, her kurumla, her partiyle i"birli%i yap-
maya hazırdır; bu ilkeleri hiçe sayanlarla da sonuna kadar mücadele etmeye karar-
lıdır.

Hepinize te"ekkür ediyorum; sizleri ve ekranları ba"ındaki vatanda"larımızı 
saygıyla selamlıyorum.

Sayın Ba"kan, ho"görünüz için te"ekkür ediyorum. (ANAP sıralarından “Bravo” 
sesleri, ayakta alkı!lar)

BA$KAN - Sayın Yılmaz, te"ekkür ediyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Ba"kanı Sayın Deniz Baykal. (CHP 

sıralarından ayakta alkı!lar)
51’inci Hükümetin Programı üzerinde Partinizin görü"lerini ifade etmek üze-

re, buyurun. Sürenin tamamını zatıâliniz kullanacaksınız, de%il mi efendim? 
DEN"Z BAYKAL (Antalya) - Evet efendim. 
BA$KAN - Buyurun.
CHP GRUBU ADINA DEN"Z BAYKAL (Antalya) - Sayın Ba"kan, sayın mil-

letvekilleri sevgili vatanda"larım; hepinizi, Cumhuriyet Halk Partisi adına, kendi 
adıma, içten sevgilerle, saygılarla selamlıyorum.

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, kurulması dü"ünülen bir Azınlık 
Hükümetinin Programını görü"üyoruz; iki gün sonra da, bu Hükümetin güven 
oylamasını Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapaca%ız; yani, demek oluyor ki, bir 
hükümet kurulu"uyla ilgili çalı"maları ba"latmı" bulunuyoruz. Bu çalı"maların so-
nucunda, Türkiye Cumhuriyeti, bir azınlık hükümetine sahip olacaktır ya da olma-
yacaktır. Bundan önce 50 kez yapılmı" olan bir i"lemi gerçekle"tiriyoruz.

Bu çalı"manın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok büyük bir heyecan, çok 
büyük bir ilgi yaratmadı%ı görülüyor; Türkiye Büyük Millet Meclisinin en ola%an, 
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en sıradan çalı"malarından birisini yapıyormu"uz gibi bir görüntü içerisindeyiz; 
ama bana öyle geliyor ki, bugün, aslında, Türkiye Büyük Millet Meclisi, fevkalade 
önemli, tarihsel bir çalı"manın içerisine girmi"tir. Bugün ba"layan ve pazar günü 
ak"am sona erecek olan süreç, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, fevkalade önemli, 
bir ola%anüstü çalı"ma durumunda oldu%unu gösterecektir.

Tarihsel bir toplantıyı gerçekle"tirmekte oldu%umuzu dü"ünüyorum. Aslın-
da, alaca%ımız kararın, önümüze getirilmi" olan Hükümet listesi ve Programıyla 
ilgili bir güvenoylaması olmanın ötesinde bir anlam, ötesinde bir de%er ta"ıdı%ını 
dü"ünüyorum. Bana öyle geliyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, içine girdi%i bu 
çalı"mayla, çok önemli bir siyaset anlayı"ını irdeleyecektir, tartı"acaktır, de%erlen-
direcektir ve karara ba%layacaktır. Yani, pek sık rastlanmayan, siyasal tarihimiz açı-
sından daima önemle hatırlanacak çok büyük bir görevin üstesinden gelmek üzere, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir çalı"ma ba"lattı%ını dü"ünüyorum; alaca%ımız 
kararın, bir hükümet listesini oylamanın ötesinde bir anlam, bir önem ta"ıdı%ını 
dü"ünüyorum.

Bir siyaset anlayı"ını, bir siyaset yakla"ımını, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
bu çalı"maların sonucunda karara ba%layacaktır; bu, büyük bir olay olacaktır. Bir 
anlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, önüne getirilmi", kotarılmı" bir zihniyeti, 
bir anlayı"ı, bir modeli; sorumlulu%unu üstlenerek, fevkalade "a"ırtıcı, ama Türkiye 
için büyük ufuklar açıcı bir karara ba%layacaktır. Bana öyle geliyor ki, bu müzakere-
lerin sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, belli bir siyaset anlayı"ı tarafından 
bir onaylama mercii gibi addedilen statüsünü a"tı%ını; yepyeni bir kimlikle, yepyeni 
bir iradeyle, kendisine ve tarihine yakı"an bir anlayı"la bir büyük kararı alabilecek 
çapta bir kurum oldu%unu dosta dü"mana gösterecektir. (CHP sıralarından alkı!lar)

Bunun büyük önem ta"ıdı%ına inanıyorum. Aslında, bundan önceki a"amalar-
da ele alınması, çözülmesi gereken bir konuydu bu; ama konu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin önüne gelmi"tir; artık, görev, Türkiye Büyük Millet Meclisine dü"mü"-
tür.

Bir siyaset anlayı"ı; kurumları, organları, me"ru yetkili muhatapları devre dı-
"ında tutan, ki"isel, keyfî takdirlerle, olupbittilerle siyaset yürüten bir siyaset anla-
yı"ı, "imdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kar"ısında; Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi tarafından de%erlendirilecektir.

De%erli arkada"larım, bu siyaset anlayı"ının Türkiye’ye çok a%ır bedeller ödet-
ti%ini biliyoruz. Ne yazık ki, siyaset; me"ru çerçevenin dı"ına, kurumların, yetkili 
organların, mercilerin dı"ına ta"maya, kurumla"mı" çerçevesinin dı"ında özel ili"-
kilerle, me"ru yetkili organları by-pass eden, devreden çıkaran olupbittilerle uzun-
ca bir süreden beri yürütülüyordu.

Bu üslubun, Türkiye için büyük sıkıntılar do%urdu%unu, hepimiz görüyorduk, 
üzüntüyle izliyorduk. Bu üslup, anayasa hukukunun öngördü%ü üslup de%ildir; bu 
üslup, Türkiye’nin me"ru siyasî kurumsal çerçevesinin öngördü%ü üslup de%ildir; 
bu, bütün bunların dı"ında özel yakla"ımlarla yürütülen bir siyaset üslubudur. Bu 
siyaset üslubu, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi kayasına çarpacaktır; bunu çok 
önemli sayıyorum.
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De%erli arkada"larım, Bakanlar Kurulu aylarca toplanmıyor, toplandı%ı zaman, 
göstermelik çalı"maların ötesinde bir karar üretmiyor; Para Kredi Kurulu, Yüksek 
Planlama Kurulu devre dı"ıdır, hatta Hükümet devre dı"ıdır, bakanlar devre dı"ı-
dır, müste"arlar devre dı"ıdır, me"ru yönetim sistemi devre dı"ıdır; ama kararlar 
alınıyor, ülke yönetiliyor. Nasıl yönetiliyor, nerede yönetiliyor: Hükümet geri plana 
inmi"tir, konut önplana çıkmı"tır. (CHP ve ANAP sıralarından alkı!lar) Konut, bir 
anlamda, anayasal bir kavram haline dönü"meye ba"lamı"tır. Türkiye’nin hukuk 
sisteminin içinde bu yoktur; Türkiye’nin yönetim sisteminin içinde bu yoktur.

Müdürler genel müdürleri dinlemiyor, genel müdürler bakanları dinlemiyor; 
nerelerden kaynaklandı%ı bilinmeyen özel ili"kiler, özel iktidar odakları olu"turu-
yor ve Türkiye, kim tarafından yönetildi%i bilinmeyen bir karma"a içinde gününü 
geçiriyor, yönetiliyor. Böyle bir ke"meke"i, Türkiye Büyük millet Meclisinin, eline 
geçirdi%i ilk fırsatta, en do%ru "ekilde de%erlendirece%inden hiç ku"ku duymuyo-
rum; "imdi onun zamanı gelmi"tir. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkı!lar)

De%erli arkada"larım, siyasî iktidarın ki"iselle"me e%ilimi içine girmesi, siyaset 
bilimcilerinin bir yaygın gözlemidir; ama bunun, me"ru, hukukî çerçeveyi bir yana 
iten bir ba"ıbo"lukla uygulanmasına, hiçbir rejim müsaade edemez ve Türkiye’de 
artık el konulması gereken bir noktaya gelindi%inden hiç ku"ku duymuyorum.

De%erli arkada"larım, bu anlayı"ımı, bu dü"üncemi, hiç kimseye dönük bir ki-
"isel "ikâyet anlayı"ı içinde ifade etmiyorum; benim ki"ilerle bir ili"kim yok; hiçbir 
ki"inin siyasî ya"amıyla, siyasî hayatıyla ilgili bir mücadele arayı"ı içinde de%ilim; 
Cumhuriyet Halk Partisinin de bakı" açısı bu de%ildir. Biz, bir siyaset üslubuyla 
hesapla"mak istiyoruz; bir siyaset üslubunu de%i"tirmek istiyoruz; herkesi, me"ru 
çerçevenin içine, hak ve yetki sınırlarının bir parçası haline gelmeye ça%ırmak isti-
yoruz. (CHP sıralarından alkı!lar)

Anayasa Mahkemesi bir karar alıyor; Anayasa Mahkemesi kararını, ki"isel bir 
husumet gibi algılayan bir anlayı", Türkiye’yi yönetiyor. Anayasa Mahkemesi, hu-
kukun gere%ini yerine getiriyor, onun görevi odur. Ülkeyi yöneten insanların önün-
de, ülkenin, hukuk sistemimizin, rejimimizin çe"itli kurulu"ları, bir pilotun önün-
deki gösterge tablosu gibidirler. Bir pilotun, nasıl, önündeki gösterge tablosunda 
kırmızı ı"ık yanmasına kızması kadar saçma bir "ey olamazsa; bir Ba"bakanın da, 
bir Anayasa Mahkemesine “bu kararınız Anayasaya aykırıdır” dedi%i zaman kızması 
kadar anlamsız bir "ey olamaz. (CHP sıralarından alkı!lar)

De%erli arkada"larım, tartı"ılacaktır, payla"ılacaktır, konu"ulacaktır, müzake-
re edilecektir, hayır denilecektir... Bunu hazmedeceksiniz. Demokrasi budur, de-
mokratik rejim budur. “Ben, öyle uygun gördüm, gere%i yapılacaktır...” demokratik 
rejim içerisinde, kimsenin böyle bir "ey söyleme hakkı yoktur. E%er böyle bir hakla 
partiler yönetiliyorsa, e%er böyle bir anlayı"la hükümetler yönetiliyorsa, o ülkenin, 
büyük sıkıntılarla kar"ı kar"ıya gelmesi kaçınılmaz olur.

Türkiye’de, bu siyaset anlayı"ını de%i"tirmek lazım. Herkes sınırına, herkes 
yetkisinin içine... Ba"bakan, Ba"bakanlı%ını bilecek; Ba"bakan Yardımcısı, Ba"ba-
kan Yardımcısı olarak yetkilerine sahip çıkacak; koalisyonsa, koalisyon gibi i"leye-
cek; “biz karar aldık, uygun gördük; haydi bakalım, siz i"inize gidin” demlemeyecek; 
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genel müdürler, bakanları geçemeyecek; müdürler, genel müdürleri geçemeyecek. 
(CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

De%erli arkada"larım, Türkiye, düzenli ordu kavramıyla kurulmu"tur. Cumhu-
riyetin temelinde, Kurtulu" Sava"ımızın ba"arısının altında, düzenli ordu anlayı"ı 
yatar. Zaferi sa%layan en temel de%i"im budur.

$imdi, cumhuriyetin kurulu"undan yetmi"iki yıl sonra, tekrar, devlet düzeni 
içinde derebeyliklerin, iktidar odaklarının, kısa devre yapan özel etkinlik merkezle-
rinin "ekillenmesine göz yuman bir anlayı"la hiçbir yere varılamaz.

De%erli arkada"larım, i"in özünde, temelinde, bu yönetim anlayı"ı vardır. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinin de%erlendirece%i, bu yönetim anlayı"ıdır. Bu yönetim 
anlayı"ı, Türkiye’ye çok a%ır bedeller ödettirmi"tir.

Bakınız, resmî hiyerar"i kaybolunca, hiyerar"i içerisinde özel etkinlik odakları 
kendisini göstermeye ba"layınca, o iktidar odakları, bir süre sonra, kendi üstlerini 
yönlendirir hale gelme "ansını elde ederler. Bir süre sonra, bakarsınız, en etkin nok-
tada bulunanlar, sıradan bir kamu görevlisine boyun e%mi" duruma dü"mü"lerdir, 
yakayı kaptırmı"lardır, dosyalar hazırlanmı"tır, açıklar payla"ılmı"tır ve sözü geç-
mez bir noktaya siyasî otoritelerin geldi%i görülmeye ba"lanmı"tır. (CHP sıraların-
dan alkı!lar)

De%erli arkada"larım, bunlar, bırakınız demokratik rejimi, bir hukuk devleti 
anlayı"ını dahi sarsan tablolardır. Bu tablolar, ne yazık ki, rejimimizin bir parçası 
haline dönü"meye ba"lamı"tır. Bu tablo, yolsuzluklara açık bir yönetim yapısı orta-
ya koyar. Bu tablo ortaya çıkınca, artık, yolsuzluklarla mücadele etmek olanaksız 
hale gelir; çünkü hiyerar"i belli de%ildir, otorite kimdedir; belli de%ildir, herkes her-
kese mecburdur, mahkûmdur. Bu yapı içerisinde, düzen i"lemez, yolsuzluklar, çok 
kolayca alır ba"ını gider, korropsiyon, çözülme, bozulma, kirlenme, bütün toplumu 
ve iktidarı etkisi altına almaya ba"lar.

De%erli arkada"larım, böyle bir yapı, Türkiye’ye çok ciddî sıkıntılar do%urur. 
Böyle bir anlayı", normal bir koalisyon döneminde de ortaya çıkabilir. Normal bir 
koalisyon döneminde de böylesine olumsuzluklar kendisini gösterebilir; ama azın-
lık hükümeti biçiminde bir hükümet olu"umu, bu hastalıklarla, e%er malul olarak 
ortaya çıkıyorsa, i"te, o zaman kar"ıla"aca%ımız sorunların çapı, kolay kolay görü-
lemeyecek düzeye çıkar.

De%erli arkada"larım, azınlık hükümeti, demokratik rejimin yerle"mi", kök-
le"mi" oldu%u ülkelerde de, zaman zaman ba"vurulan bir yöntemdir. Azınlık hü-
kümeti, me"ru demokratik bir hükümet modelidir. Azınlık hükümeti modelini, 
prensibinde reddetmenin haklı hiçbir nedeni yoktur; ama demokrasinin yerle"mi", 
kökle"mi" oldu%u ülkelerde bile, azınlık hükümetleri, meclislere ra%men ortaya çık-
mazlar, meclislerle çatı"arak ortaya çıkmazlar, meclisin istikrarlı ço%unlukları tara-
fından kararlılıkla desteklenen hükümetler olarak ortaya çıkarlar. Meclisin kararlı 
ço%unlu%unu kar"ısına alarak, özel ili"kilerle, "aibeli pazarlıklarla, transferlerle, ya-
pay bir biçimde, bir anlık denge de%erlendirilerek, tam güvenoyu günü için kılpayı 
ço%unluklarla olu"turulacak azınlık hükümetlerinin, dünyanın hiçbir yerinde i"ba-
"ında olmadı%ını güvenle söyleyebilirim. (CHP sıralarından alkı!lar)
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Bir azınlık hükümeti gelir; parlamentonun istikrarlı ço%unlukları “gel, sen 
Türkiye’yi yönet, kabineyi istedi%in gibi kur, kendi sorumlulu%un altında icraatını 
belirle; ülkenin yönetilmesi gerekiyor, bu yönetim görevini, yetkisini sana tanıyo-
ruz, biz, sana destek olaca%ız” derler ve gelir, pazarlık falan yapmadan gelir, i"te 
bu azınlık hükümetidir; dünyada böyle olmu"tur. 1979 yılında, Türkiye’de böyle 
olmu"tur. Sayın Demirel o zamanki muhalefet partilerinin deste%ini alarak, çok 
berrak bir parlamento ço%unlu%uyla bir azınlık hükümeti kurmu"tu; arkasında, o 
zamanki MHP’nin ve o zamanki MSP’nin deste%i vardı, o desteklerle görev ba"ına 
gelmi"ti; hiçbir "aibe yoktu, transfer yoktu, kılpayı fark yoktu “acaba olur mu” diye, 
yüre%i a%zında, kerrat cetveliyle her gün siyasî hesap yapma durumları yoktu, böyle 
azınlık hükümeti kurulur mu?

HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) - O zaman, destekle...
DEN"Z BAYKAL (Devamla) - De%erli arkada"larım, "imdi, Türkiye’de, bir 

azınlık hükümeti arayı"ıyla kar"ı kar"ıyayız. Bu azınlık hükümeti, Parlamentonun 
istikrarlı siyasal güçlerinin deste%ine sahip bir konumda de%ildir; derme çatma, 
yamalı bohça bir kombinezonla, "aibeli transferlerle olu"turulacak bir ço%unlu%a 
umut ba%lamı" bir koalisyon hükümeti modelidir. Böyle bir modelle Türkiye’nin 
sorunlarının çözülmesi mümkün de%ildir. Bakınız, bu anlayı"ı, bir azınlık hükü-
meti yakla"ımı içerisinde sürdürme arayı"ında bulunan kadronun dört yıldan beri 
Türkiye’de ortaya koydu%u tablo, açıkça görülüyor. Geride bıraktı%ımız dönem içe-
risinde, Türkiye’nin temel sorunlarının hiçbirisi, ne yazık ki gelecek için umut ve-
rici bir çözüm noktasına ta"ınabilmi" de%ildir. Bu Hükümet Programı da, aslında, 
bu itiraflarla doludur.

Gerçi, Sayın Ba"bakan, bu Hükümet Programında, bugüne kadar görülmemi" 
bir alçak gönüllülükle, Cumhuriyet Halk Partili Bakanların, bu Koalisyon Hüküme-
tinde yaptı%ı çalı"maları uzun uzun ve çok hak"inas bir biçimde anlatmı"tır; kendi-
sine yürekten te"ekkür ediyorum. Gerçekten, konu, ayrı ayrı bakanlar düzeyinde ele 
alındı%ı zaman, bu Hükümette görev almı" arkada"larımızın, çok güzel çalı"malar 
yaptı%ı ortaya çıkar. Bunların bir kısmı, arkada"larımızın, kendi bakanlık yetkileri 
içerisinde yaptıkları çalı"maların sonucudur, bir kısmı Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinin deste%iyle alınan kararların sonucudur, Hükümetin katkılarıyla gerçekle"tiri-
len konulardır. Yani, Bayındırlık ve !skân Bakanlı%ı çalı"malarından - otoyollardan, 
Çanakkale geçi"inden, !zmit geçi"inden - tutunuz da, CMUK’tan, ILO sözle"mele-
rinden anayasa de%i"ikliklerine kadar, pek çok konuda, bu Hükümet döneminde 
gerçekle"tirilen hizmetlerin te"ekkürünü, bu Hükümet Programında görmekten, 
biz de mutluluk duyuyoruz.

Rekabetin korunması, tüketici haklarının korunması, fikrî hakların sa%lanma-
sı biçimindeki yasal düzenlemeler de, yine bu Hükümet zamanında gerçekle"tiril-
mi"tir. Bunun, Cumhuriyet Halk Partisine dönük bir te"ekkür olarak ifade edilmi" 
olmasını, memnuniyetle kar"ılıyoruz.

Aynı "ekilde, yazılı metinde ihmal edilmi" olmasına ra%men, Sayın Ba"bakanın 
sözlü sunu"unda, Erzincan’daki çok hızlı yeniden in"a, yeniden imar hareketine te-
"ekkür etmi" olmasını da memnuniyetle kar"ılıyoruz. Her ne kadar, gümrük birli%i 
konusunda Cumhuriyet Halk Partili Dı"i"leri Bakanlarının yaptı%ı katkılar konu-
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sundaki te"ekkür yeterince açık bir biçimde ortaya konulmamı"sa da, bunu, Sayın 
Ba"bakanın, gümrük birli%i konusunu kimseyle payla"mama hususundaki yakla"ı-
mına ba%lıyor ve anlayı"la kar"ılıyoruz. (CHP sıralarından alkı!lar)

De%erli arkada"larım, bunlar bir yana, bakınız, ülkenin temel birçok konusu var. 
1991’de büyük umutlarla bu Hükümet i"ba"ına geldi%i zaman, çözülmesi gereken 
bazı temel konularımız vardı. Bu konuları içtenlikle, elimizi vicdanımıza koyarak, 
bugün yeniden dü"ünecek olursak, bu konularda ciddî bir çözümün hâlâ sa%lana-
madı%ını görmek durumunda kalırız. Bunların ba"ında enflasyon geliyor. Enflas-
yon, hiç ku"kusuz, 1991 Hükümetinin, sadece onun sorunu de%ildi; 1970’li yılların 
sonundan itibaren, 1995’e kadar gelmi" geçmi" bütün hükümetler, Türkiye’de enf-
lasyonun denetlenmesi konusunda, ne yazık ki, güven verici bir ilerlemeyi sa%laya-
mamı"lardır. Bugün siyaset adamları, artık enflasyon konusunu konu"maktan sıkı-
lır noktaya gelmi"lerdir. Muhalefet sözcüleri bile, enflasyonun kaldırılmamasından 
de%il, enflasyonun yükünün yeterince adaletli da%ıtılmamasından "ikâyet etme 
durumuna gelmi"ler ve bir anlamda enflasyonu artık vazgeçilmez kabul noktasına 
do%ru sürüklenmi"lerdir. Bu, siyasetimizin bir büyük açmazıdır. Hatırlayınız, yola 
çıkarken, günler veriliyordu, vadeler söyleniyordu, rakamlar veriliyordu, “enflasyon 
indirilecek” deniliyordu; "imdi vaz mı geçtik bundan? Enflasyonun indirilebilece%i 
konusunda, bu Hükümet Programında en küçük bir iddiayı görememek gerçekten 
üzüntü vericidir. Bu, enflasyon konusundaki teslimiyetin, artık, en resmî düzeylere 
kadar çıktı%ının bir ifadesidir.

Enflasyon, temel konudur; gerisi laf-ü güzaftır. !"in özü odur. Orayı çözmedik-
ten sonra, di%er konulardaki sıkıntıları a"mak mümkün de%ildir. Gelir da%ılımın-
daki tahribatı, enflasyonu ortadan kaldırmadan a"amazsınız, büyümeyi sa%lıklı 
bir zeminin üzerine oturtamazsınız, sanayile"meyi geli"tiremezsiniz, Türkiye’deki 
ahlak düzenini dahi kabul edilebilir bir noktada tutamazsınız. !"in özü, ekonomi-
de makro dengenin sa%lanması, enflasyonun ortadan kaldırılması, tekrar sa%lıklı 
bir büyümenin önünün açılmasıdır. E%er, bu yapılmamı"sa, yapılamamı"sa, bugüne 
kadar gerçekle"tirilememi"se, bundan sonra bunun gerçekle"tirilece%ine inanmak 
için hiçbir haklı neden yoktur. Her "eye yeniden ba"lamak lazımdır; kadrolarla ye-
niden ba"lamak lazımdır, zihniyetle yeniden ba"lamak lazımdır, politikalarla yeni-
den ba"lamak lazımdır.

Ekonomi tartı"malarında ortaya çıkan bir temel nokta "u: Bu Hükümet Prog-
ramında, bize, 5 Nisanda ortaya çıkan bunalımın, 5 Nisanda alınan tedbirlerle a"ıl-
makta oldu%u anlatılmak isteniyor.

De%erli arkada"larım, önce sorulması gereken konu "u: Bu 5 Nisan paketine 
ihtiyaç hissettiren kriz acaba neden do%mu"tur? Acaba niçin, bir hükümet, dört 
yıla yakın bir süre i"ba"ında kaldı%ı halde, 1994 yılında bir nisan ayında böylesine 
bir tedbir almak zorunda kalmı"tır; ne olmu"tur; ülke i"gal altına mı girmi"tir, bir 
tabiî afetle mi ilgili bir durum vardır? Niçin 5 Nisan paketi ortaya çıkmı"tır? 5 Ni-
san paketini zorunlu kılan geli"meler nelerdir ve o geli"melerin sorumluları kimler-
dir? Buradan bakıldı%ı zaman görülecek "udur: Önce, 5 Nisan önlemlerine ihtiyaç 
hissettiren bir ekonomik kriz tablosu, Hükümetin do%rudan sorumlulu%u altında 
olu"turulmu", sonra, Hükümet, kendi sorumlulu%u altındaki bu krizi a"mak için 
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tedbir ilan etmi"; "imdi, bizim kar"ımıza da “kendi yarattı%ım krizi kontrol altına 
almaya gayret ediyorum, bu konuda olumlu i"aretler alıyorum” diye gelmektedir. 
Bunun, kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur.

YILMAZ OVALI (Bursa) - Reddi miras...
DEN"Z BAYKAL (Devamla) - Faizleri, idarî kararlarla, idarî yöntemlerle in-

dirme konusunda izlenen politikanın yarattı%ı dengesizlikleri “"imdi, usulümüzü, 
anlayı"ımızı, yakla"ımımızı de%i"tirdik” diyerek, bizim kar"ımıza, 5 Nisan paket-
leriyle ilgili ba"arı tabloları çıkarılmak isteniyor. Bu, geçerli bir yakla"ım de%ildir.

NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) - Koalisyonu mu ele"tiriyorsun?
DEN"Z BAYKAL (Devamla) - Gerçekleri görmeye ve altını çizmeye çalı"ıyo-

rum; çünkü Türkiye, yeni bir ba"langıç noktasına geliyor. Bu ba"langıcı, gerçekleri 
do%ru göremezsek, iyi yapamayız. Önemli olan ele"tirmek de%il.

NURHAN TEK"NEL (Kastamonu) - Ele"tiremezsin zaten...
DEN"Z BAYKAL (Devamla) - Bunun sorumlulu%unun kime ait oldu%u da hiç 

önemli de%il; onunla kesinlikle me"gul de%ilim. $ahsî bir sorumluluk faturası çıkar-
ma arayı"ı içerisinde de%ilim; onlar, artık geride kalmı"tır.

Türkiye, "imdi, yeni bir dönem ba"latmak durumundadır. Bu dönemi ba"latır-
ken, olaylara do%ru te"his koymalıdır. Ekonomiyi ne yapacaksınız? Yani, bundan 
önce oldu%u gibi, 5 Nisan zorunlulu%unu ortaya çıkaracak kararları mı alacaksınız? 
Bakınız, 5 Nisan sonrasında da aynı tabloyu ya"adık; birdenbire, 1995 yılının nisan 
ayından itibaren, hızlı bir büyümenin i"aretleri ortaya çıkmaya ba"ladı; derhal, onu 
frenleyecek önlemler ihtiyacı kendisini gösterdi. Yani, bir gaza basıldı, "imdi, tekrar 
frene basılıyor ve araba dengede tutulmak isteniliyor. Bir kararsızlı%ın, ekonomi 
politikasıyla ilgili bir zihnî vuzuhsuzlu%un ortada oldu%u gözüküyor. Bunun altını 
çizmeye çalı"ıyorum; çünkü bundan sonra, Türkiye, bu düzeyde enflasyonlarla yo-
luna devam edecek de%ildir.

De%erli arkada"larım, bakınız, bu geride bıraktı%ımız dönemin sorumlulu%unu 
ta"ıyan kadrolar ve o yakla"ım, Türkiye’de, ana sorunlarla ilgili nasıl bir manzara 
çıkardı:

Ekonomi, temel sorunlarını çözemedi, enflasyonu çözemedi ve do%al olarak 
da büyüyemedi; tam tersine, ciddî bir küçülme sürecinin içerisinden geçti. Bugün, 
Türkiye’nin, adam ba"ına dü"en millî geliri 2.300 dolar düzeyindedir. Türkiye, 
1960’lı yıllarda yola beraber çıkarken, arkasından gelen ülkelerin büyük bir kısmı 
tarafından geçilmi"tir. Bugün, 1960 öncesi Türkiye’yi geriden izleyen ülkeler, Ko-
re’sinden, Tayvan’ından, Malezya’sına kadar, hepsi Türkiye’yi kat kat geçmi"lerdir 
ve Türkiye, son dört yılda da, bu yetersiz ekonomik büyüme temposunu dahi ya-
kalayamaz bir hale gelmi"tir. Son dört yılın ekonomik bakımdan ortaya koydu%u 
büyüme tablosu, tam üzüntü verici bir manzaradır.

!zlenen politikalar, çok büyük sorunların, sıkıntıların ortaya çıkmasına yol aç-
mı"tır. Tarım kesimi, fevkalade büyük bir sıkıntıyla kar"ı kar"ıyadır ve do%rudan 
politikalarla ilgili olarak bu böyledir; yani, belli çevrelerin telkinlerine uyarak, ser-
best ticaret anlayı"ını tarıma ta"ıyaca%ız diye dü"ünüldü%ü için, ithalat serbestiyeti 
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tarıma aktarıldı%ı için, tarım, çok büyük bir krizin içerisine sürüklenmi"tir. Bugün, 
Türkiye’de, pirinç tarımı, tam bir çöküntü içerisindedir. Bu%dayda büyük sıkıntılar 
ya"anmaktadır. Aynı "ekilde, ayçiçe%inde, ya%lı tohum üreten tarım türlerinde bu 
sıkıntı vardır. Pancarda bu sıkıntı kendisini göstermeye ba"lamı"tır.

Türkiye, bir zamanlar dünyanın kendi kendisine yeten yedi tarım ülkesinden 
birisi olarak övünüyordu; ama artık bu geride kalmı"tır. Türkiye, dı"arıdan beslen-
meye mecbur bir ülke haline hızla dönü"mektedir. Türkiye tarımında, nüfusumu-
zun yüzde 40’ı çalı"maya devam ediyor; ama Türkiye tarımı, kendi kendisini besle-
yemez bir hale sürükleniyor. Bu, do%rudan do%ruya Türkiye’deki tarım politikasını 
belirleyen çevrelerin sorumlulu%u altında ortaya çıkan bir manzaradır.

Hayvancılık, aynı "ekilde tam bir çökü" ya"amı"tır. Bir zamanlar, 1984 yılında, 
90 milyon büyükba" hayvan varlı%ı olan Türkiye, "imdi, 44 milyon büyükba" hay-
van varlı%ına dü"mü"tür. Türkiye’nin hayvan varlı%ı, on-onbir yıllık bir süre içeri-
sinde, yarı yarıya azalmı"tır. Türkiye, bugün, etini dı"arıdan ithal etmeye mecbur 
bir ülke haline gelmi"tir. Bu, bir ba"arı mıdır; bunun altında yatan bir anlayı" yok 
mudur; bu, do%al, kaçınılmaz bir olay mıdır; Türkiye’nin ilerlemesinin, geli"mesi-
nin, kaçınılmaz kıldı%ı bir manzara mıdır; bunun haklı bir nedeni var mıdır?

Tarımın ve hayvancılı%ın gerilemesi, Türkiye’nin toplumsal dokusunu, siyasal 
dengesini, huzurunu, kentle"me temposunu, çok ciddî biçimde olumsuz etkilemi"-
tir. Tarımdaki ve hayvancılıktaki gerileme, Türkiye’yi yöneten kadroların önünde, 
çok büyük bir politik sorumluluk olarak duruyor.

Bugün, süt üreticisi peri"an hale gelmi"tir; sütünü 12 bin liraya satamayan süt 
üreticisi, ne yapaca%ını bilemez haldedir, yem ile süt arasındaki denge kaybolmu"-
tur.

“Tarıma ve hayvancılı%a 2 trilyon lira kredi verece%iz” deniliyor. Güzel de, 
hayvancılık kârlı bir i" olmaktan çıkmı"sa, siz, de%il 2 milyon lira, 20 trilyon lira 
verseniz, hiçbir "ey yapılmaz. Yapılması gereken, hayvancılı%ı kârlı hale getirecek 
önlemleri almaktır; bu da, ithalat serbestiyetiyle ilgili konularda, yeni ve sorumlu 
bir anlayı"ın içerisine girilmesini gerektiriyor.

De%erli arkada"larım, söylemek istedi%im, Türkiye’de, ekonomi, büyük bir sı-
kıntı içerisindedir. Büyüme durmu", enflasyon kontrol edilemez bir halde, tarım ve 
hayvancılık peri"an, temel noktalarda üretim dü"meleri açıkça kendisini gösteri-
yor; Türkiye’de, böyle bir manzaranın içerisindeyiz.

Bu arada, dı" ödemeler dengesi, gerçekten, dikkatle izlenmesi gereken sinyaller 
vermeye ba"lamı". !hracat sevindirici bir biçimde artıyor; bu yıl, 21 milyar doların 
yakalanabilece%i görülüyor; bu, çok sevindirici bir olay; ama ithalat, çok daha hızlı 
bir biçimde artıyor ve dı" ticaret açı%ı çok tehlikeli bir biçimde büyüyor. Bir zaman-
lar, ithalatımızın yüzde 75’ini kendi ihracatımızla kar"ılarken, "imdi, ancak yüzde 
64’ünü kar"ılar hale gelmeye ba"ladık; yarıya do%ru, hızla bir ini" var. Dı" ticaret 
açı%ının büyümesi fevkalade önemlidir. Türkiye’deki döviz dengesi, çok büyük ölçü-
de, faiz farklarından kaynaklanan sıcak para giri"inin sonucudur. Bu sıcak para tab-
losu da, Türkiye ekonomisinin üzerindeki en a%ır yüklerden birisini olu"turuyor. 
Gerçekten, 1,2 katrilyon iç borcun, 120 trilyon civarındaki faizi yine 4-4,5 milyar 
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dolar civarındaki dı" borç faizinin kar"ılı%ıyla birle"tirildi%i zaman, Türkiye ekono-
misinin ola%anüstü bir faiz yükü altında oldu%unu görmezlikten gelmek mümkün 
de%il. Türkiye’de, vergi gelirleri, artık, faiz giderini bile kar"ılayamaz hale geldi. Bu-
nun altında yatan anlayı" da, yine, bir temel siyaset anlayı"ı; vergi almayı bir yana 
iten, onu önemli saymayan, onun yerine yüksek faizle borçlanmayı tercih eden bir 
yakla"ım, Türkiye ekonomisinin bu tıkanıklık noktasına gelmesine çok büyük ölçü-
de katkı yaptı, neden oldu.

$imdi, bütün bunları tartı"madan, önümüzdeki dönemi bir azınlık hükümeti 
anlayı"ı içerisinde, bu kadroya emanet ederek, Türkiye’nin sorunlarının çözülece%i-
ni dü"ünmek kesinlikle mümkün de%il.

Türkiye’de, sosyal ili"kiler, yakınça% tarihimizin en çarpık noktasına geldi. 5 
Nisan paketi, toplumsal kesimler arasında adaletli bir yük da%ıtımına kaynak oldu, 
deniliyor. Yani, 5 Nisanın yükü, köylülerle, i"çilerle, ücretli kesimle, i"veren kesim 
arasında dengeli da%ıtılmı"! Niçin; i"verenden 70 trilyon vergi alınmı", köylünün 
tarımsal ürün fiyatları artırılmamı", ücretlilere zam yapılmamı", böylece, yük ada-
letli da%ıtılmı"!

De%erli arkada"larım, 1994 yılının rakamları ortada. 1994 yılı rakamları açık-
ça gösteriyor ki, Türkiye’deki, emek gelirleriyle, ticaret ve rant gelirleri arasında-
ki dengesizlik, 1994 yılında artmı"tır. 1994 yılı içerisinde, rant ve ticaret gelirleri, 
emek gelirlerinin aleyhine, tarımsal gelirlerin aleyhine büyümü"tür. Bilançolar ilan 
edilmi"tir; bütün "irketler, yüzde 100’iin üzerinde kâr beyan etmi"lerdir; yani, ne-
den bahsediyorsunuz; 70 trilyon vergi alınmı", yük, adaletli da%ıtılmı"!

Bütün sanayinin önemli kurulu"ları ola%anüstü kârlı bir yıl ya"arken, reel ola-
rak ücretleri azalan kesimler i"çiler olmu"tur, memurlar olmu"tur, emekliler ol-
mu"tur, esnaf olmu"tur, tarım kesimi olmu"tur; bari bu gerçe%i saklamayın. (CHP 
sıralarından alkı!lar) Yani, 5 Nisan paketi, sanki bir toplumsal adalet "ahikası! Yük, 
adaletle da%ıtılmı"; adaletle falan da%ıtılmadı; tam tersine, 5 Nisan uygulamaları, 
Türkiye’deki gelir da%ılımının daha da çarpık hale gelmesine neden oldu. Bu, çok-
açık bir gerçektir ve öyle olması da do%aldır; anlayı" odur, tablo odur. Bunda da 
"a"ılacak hiçbir "ey yoktur.

 De%erli arkada"larım, bir çalı"ma ya"amı sıkıntısının içerisinden geçiyoruz. 
Türkiye’de 300 bin i"çi grevde. Toplu i" uyu"mazlı%ı, ülkemizin önündeki en te-
mel konulardan birisi. Dokuz ay boyunca bu soruna hiç ilgi göstermeyen Hükümet, 
"imdi, konuyu çözmek için tela"la ortaya çıkmı" gözüküyor.

Bakınız, bu sorun ortaya çıktı%ı zaman, "eker sektöründe, $eker-!" Sendikasıy-
la ilgili olarak ortaya çıkan bunalımı çözmek için, bundan önceki Hükümetin Sanayi 
Bakanlı%ı, ciddî bir giri"im yaptı; oturdu, iyi niyetle, sendikacılarla bir müzakere 
götürdü ve üç be" gün içerisinde de bir toplusözle"me çerçevesi üzerinde mutaba-
kat sa%ladı. Bu toplusözle"me çerçevesinin esasları, özel sektöre ait "eker fabrika-
larında bir süre önce yapılmı" olan toplusözle"me düzeyinin altındaydı. Yüzde 5,25 
daha altında bir yük getiren bir toplusözle"me paketini, $eker-!" Sendikası, Sanayi 
Bakanlı%ı ile "eker "irketiyle kar"ılıklı görü"erek anla"maya ba%ladılar. Sayın Ba"ba-
kan “hayır olmaz böyle bir anla"ma” dedi, engelledi. O engellemenin, hukuka uygun 
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olup olmadı%ını yakında, yargı organlarında görece%iz; ama önemli bir nokta "u: 
Ortada bir "eker "irketinin yaptı%ı anla"ma var. Bu anla"ma, özel sektörün yaptı%ı 
anla"manın altında. Bir fedakârlı%a dayalı olarak olu"turulmu" bir anla"ma. Niçin, 
bu anla"manın o tarihte yürürlü%e girmesini ve bu çalı"ma ya"amında iyi niyetle, 
olumlu bir adımın atılmasını engelliyoruz. Bunun, Türkiye’ye maliyeti ne oldu; ba-
kın, aradan yirmi gün geçti, yirmi gün sonra olay ne hale geldi. Dokuz ay ilgilen-
meyeceksiniz, ondan sonra, sorun ortaya çıkınca, iyi niyetle yapılan anla"maları 
yok sayacaksınız ve arkasından, olay bu noktaya gelince “halkın parasını kimselere 
vermem” iddiasıyla olayı politize etmeye çalı"acaksınız.

De%erli arkada"larım, yanlı" olan, i"in ba"ında, sendikaların kar"ısına hükü-
metin çıkmasıdır. Hükümet, sendikaların muhatabı de%ildir. Türkiye’de, bir K!T 
sistemi oldu%unu biliyoruz. K!T sisteminin yapısından kaynaklanan özellikler ol-
du%unu biliyoruz; ama olayı, ba"langıçta, hükümet ve sendika ikile"mesine dayalı 
olarak götürmenin ne kadar yanlı" oldu%unu, öyle zannediyorum ki, bugünkü man-
zara açıkça gösteriyor. Bırakınız, kamu yöneticileri, o i"letmelerdeki sendikalarla 
toplusözle"me müzakerelerini yapsınlar. Elbette, kamu yöneticilerine çerçevelerini 
veriniz, elbette, onlara siz yön veriniz; ama o anla"manın yapılmasını engelleyerek, 
bakanları tutarak, üstelikte do%rudan ilgili olmayan bakanları, daha güvendi%iniz 
bakanları sendikaların kar"ısına çıkararak hiçbir yere varamayaca%ınız, bu ya"anan 
olaylarla, ne yazık ki görülmü"tür.

De%erli arkada"larım, bunlardan büyük üzüntü duyuyoruz. Olay, arapsaçı ha-
line gelmi"tir. Bir an önce bu konunun çözülmesi gerekiyor. Olayı, ba"langıcında, 
canım, sıfır veririz, 5,4 veririz, sendikalar da grev kararı alır, biz de bir kararname 
çıkarırız, tümünü erteleriz; ondan sonra da mecburi tahkim yoluyla i", Yüksek Ha-
kem Kuruluna gider, uygun gördü%ümüz ücret artı"ını oradan veririz yakla"ımı, 
toplusözle"me ruhuna aykırıdır, iyi niyetli de%ildir, demokratik espriyi yansıtmaz; 
olmadı%ı için de i"te, i"lemeyebilir. (CHP sıralarından alkı!lar) Yani, bunu hazmet-
mek zorunlulu%u vardır. Ben yaptım, oldu; ben, uygun biçimde bu i"i hallediyorum; 
bırakınız canım usulleri, bunlar engellerdir, prosedürdür; o prosedürün gere%ini 
yaparız, bildi%imizi okuruz yakla"ımıyla devlet yönetilmez, yönetilmeyebilir; gün 
olur yönetemez hale gelirsiniz. O hale geldi%iniz zaman da içine dü"tü%ünüz duru-
ma siz de "a"ar kalırsınız. Böyle olmu"tur.

Yani, onu ertelemek zorunlu mu? Erteleyemezsiniz; oturup anla"manız lazım. 
Niye iyi niyetle anla"mıyorsunuz? 9 ay anla"mayacaksınız, sonra, Cumhuriyet Halk 
Partisi, grev erteleme kararını imzalamıyorum dedi%i zaman, vay ne yapaca%ız diye 
"a"ırıp kalacaksınız... !yi niyetle anla"ma mecburiyetini içinize sindirin; olayın ba-
"ında söyledi%im nokta i"te budur.

De%erli arkada"larım, bakın, "imdi de aynı olupbittilerle kar"ı kar"ıya oldu-
%umuzu görüyorum. Biraz önce telefonla bildirdiler; pazar günü yapılacak olan 
toplantıya katılmak için Anadolu’nun dörtbir kö"esinden, illerden çıkıp Ankara’ya 
do%ru gelmek isteyenleri engellemek için çok sistematik bir mücadele verildi%i an-
la"ılıyor. Bunlara gerek yoktur. Bunları lütfen denemeyiniz; bunlar, uygun de%ildir.

Yani, siz, yüzde 80 enflasyon yaratacaksınız, yüzde 80 enflasyon yarattı%ınız 
halde, i"çiyi ve çalı"anları, memurları, emeklileri enflasyonun altında ezdirmeye-
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ce%iz diyeceksiniz, ona önce sıfır, sonra yüzde 5,4’lük ücret artı"ı önereceksiniz, 
sonra, ihtilaf çözülemez bir noktaya gelecek, i"çiler de bunun üzerine bir toplantı 
yapma kararını alınca, hayır, toplantı yapamazsın diye Anadolu’da onları tutma-
ya çalı"acaksınız. Bu, demokratik anlayı"a da sı%maz, hukuk anlayı"ına da sı%maz; 
toplumsal barı"ı gerçekle"tirmenin gerektirdi%i tutum, davranı" da bu de%ildir. 
(CHP sıralarından alkı!lar) Umut ediyorum, bu konudaki "ikâyetler, ilk andaki tela" 
ve gayretke"li%in sonucu olarak ortaya çıkan bazı davranı"larla ilgilidir. Sayın !çi"-
leri Bakanımız, Türkiye’de, hukukun üstünlü%ünün ve hakları kullanma olana%ının 
geçerli oldu%una ili"kin anlayı"ı, bütün emniyet kadrolarına intikal ettirecektir ve 
pazar günü, burada i"çiler, hiç olmazsa bir araya gelip, dü"üncelerini ortaya koya-
bileceklerdir.

CENG"Z BULUT ("zmir) - !"çileri Ankara’ya sokmuyorlar, dı"arıda tutuyor-
lar; otobüsleri durduruyorlar.

NAZM" Ç"LO%LU (Bolu) - !çeriye girsinler...
DEN"Z BAYKAL (Devamla) - Yasa düzenlemi", nereye kadar gelece%i belli; 

ama gelsin, Ankara’da yapsın.
De%erli arkada"larım, olayın özü, bizim, önce kendimizi, kendi çerçevemizin 

içine yerle"tirmeyi içimize sindirmemizle ilgili; bunu ba"armadan bir yere ula"ma-
nın mümkün olmadı%ını zannediyorum.

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

Bakınız, Türkiye, Cumhuriyetin 70’inci yılında, hâlâ adaleti do%ru dürüst i"-
letemeyen bir ülke konumunda. Ortada adalet reformuyla ilgili yapılmı" çok ciddî 
hazırlıklar var; bunları, bir an önce de%erlendirmeli ve gere%ini yerine getirmeliyiz.

Türkiye, personel rejimini derhal ele almak ve yeniden de%erlendirmek duru-
munda. Ortada bir personel rejimi yok, bir mantı%ı olan, tutarlılı%ı olan bir anlayı" 
yok, bölük pörçük, yamalı bohça bir sistem... Her grubun bir kolayını bulup kendi 
sorununu bir ölçüde, belli bir tarihle çözmeye çalı"tı%ı eklektik bir yapıyla, Türkiye, 
personel rejimini götürmeye çalı"ıyor. Türkiye’nin kamu çalı"anına sahip çıkması 
zorunludur; hakkına hukukuna, yetkisine ve malî ko"ullarına sahip çıkması zorun-
ludur.

Türkiye’nin ö%retmenleri peri"an, ö%retmenleri ayakta kalacak halde de%il, 
evinde huzur içinde de%il; 60 ki"ilik, 70 ki"ilik sınıflarda, çocukları yeti"tirece%im 
diye u%ra"ıyor; bunların, bir an önce çözülmesi gerekiyor.

Bunlar, öncelikli konulardır; yani, Türkiye, kaynaklarını tahsis ederken, nele-
rin öncelikli oldu%u konusunu, çok berrak bir zihinle dü"ünmek durumundadır. 
Öncelikle, sa%lam bir personel rejimi, ö%retmenlerine, memurlarına, yargıçlarına 
sahip çıkan bir düzen, bir personel düzeni, Türkiye’de, mutlaka ya"ama geçirilme-
lidir.

Bakın, vergi toplama düzenimiz babadan kalma devam ediyor. 16,5 trilyon ver-
gi toplayan Beyo%lu Vergi Dairesinin Müdürü 15 milyon 600 bin lira aylık alıyor. 
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15 milyon 600 bin lira aylık alan Beyo%lu Vergi Dairesi Müdürü 16,5 trilyon vergi 
topluyor bu devlete; böyle çarpıklık olmaz. Yani, Ankara’nın büyük merkezlerinde, 
bulvarlarında, gösteri"li, büyük genel müdürlük binaları ve o binaların uzantısı... 
Anadolu’da görev yapmaya çalı"an; 8 milyon lirayla, 10 milyon lirayla, 15 milyon 
lirayla görev yapmaya çalı"an kamu görevlileri... Bu çarpıklı%ın ortadan kaldırılması 
lazım; bu dengesizli%in, bu israfın, bu talanın ortadan kaldırılması lazım.

De%erli arkada"larım, kamu bankaları büyük bir israf ve yolsuzluk oda%ı haline 
geldi. Bir kamu bankasında ba"arısız bir genel müdür - ba"arısızlı%ı nereden belli; 
Ba"bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarından belli - demin anlattı%ım 
o resmî yetki hiyerar"isini a"an özel ili"kilerin sonucunda, bir bakıyorsunuz, çok 
daha büyük bir kamu bankasının ba"ına geçiyor. Arkasında kim var, yanında kim 
var, nereden destek alıyor; o, daha küçük kamu bankasında genel müdürlük yapar-
ken, kimlere kredi vermi", o kredilerin ne kadarı geri dönmemi", ne kadarı ele"ti-
rilmi", ortada. Büyük kamu bankasına geliyor, büyük kamu bankasına geldikten 
sonra, aynı faaliyetlere devam ediyor. Aynı faaliyetlere devam ediyor ve Türkiye’de, 
buna el koyacak merci yok; böyle "ey olur mu? Karda kı"ta, Anadolu’nun dört bir 
buca%ında 15 milyona vergi dairesi müdürü çalı"tıracaksınız, 10 milyona ö%retmen 
çalı"tıracaksınız, sonra yüzmilyarlarca lirayı, geri dönmeyece%ini bile bile, ona buna 
çarçur edeceksiniz. (CHP ve ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Ondan sonra 
da, “bu bir düzen i"idir, bir hukuk i"idir, bir yetki i"idir, düzenli orduyu sa%layın, 
özel ili"kilere son verin, Türkiye’yi hükümetle yönetin, konutla yönetmeyin” de-
di%imiz zaman da, ne demek istiyor diye "a"ıracaksınız. (CHP sıralarından alkı!lar) 
De%erli arkada"larım, olayın özü budur, bunu, her vesileyle her alanda görüyoruz 
ve vurguluyoruz.

Bakınız, bu Hükümet Programının, bence en önemli noktalarından biri, Do%u 
ve Güneydo%u Anadolu’da köylerini terk edenlerin - ne demekse - sorunlarının çö-
zülmesi gerekti%ine ili"kin hüküm. Bunu çok önemli saydım; çünkü bu, bir itiraftır, 
yeterince cesaretli bir itiraf de%ildir; ama ne de olsa bir itiraftır.

Köylerini terk edenler... Acaba, onlar mı terk ettiler, yoksa, terke mecbur mu 
kaldılar; bunun aydınlı%a kavu"turulması lazım. Bu konuda bir kamu mükellefiye-
tinin kabul edilmi" olmasını fevkalade önemli sayıyorum; üç yıldır bunu anlatmaya 
çalı"ıyorduk. Üç yıl önce, biz, “do%u ve güneydo%uda köyler yakılıyor, yıkılıyor, köy-
lerden insanlar ayrılmaya mecbur ediliyorlar; bu do%ru de%ildir; bir terör politikası 
olarak da do%ru de%ildir, bir devlet politikası olarak da do%ru de%ildir” dedi%imiz 
zaman “nereden çıkardınız, yok böyle bir "ey” diye resmî açıklamalar yapılıyordu. 
$imdi, üç yıl sonra gelinen noktada, artık, do%u ve güneydo%uda bazı köylerin, dev-
letin sorumlulu%u altında bo"altıldı%ının Hükümet Programı düzeyinde itiraf edil-
mi" olmasını çok önemli sayıyorum. (CHP sıralarından alkı!lar) Ama bunun gere%i 
yapılmalıdır.

De%erli arkada"larım, ülkemizin belli bir co%rafyasında ya"ayan insanların, 
yerlerini terk etmeye mecbur edilmeleri, göçe mecbur edilmeleri güvenlik politika-
sının bir gere%i olarak ortaya çıkabilir; ama böyle bir ihtiyaç ortaya çıkmı"sa, bunun 
nasıl yerine getirilece%i bir hukuk düzeninde bellidir. O hukuk düzeninde yapılması 
gereken "eyler açıktır: Kamula"tırma yaparsınız, tazmin edersiniz, yer gösterirsi-
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niz... Adamın kava%ını bile kesmesine fırsat vermeden, orayı yakarak bo"altılması-
nı sa%lamak, bize yakı"an bir uygulama de%ildir. (CHP sıralarından alkı!lar)

Orada ya"ayan insanların besledikleri sürüyü, Et Balık Kurumuna devretmele-
rine olanak vermeden, intikam alırcasına, onların, oradan uzakla"tırılmasını talep 
etmek, bir devlet politikası de%ildir; olamaz. Ben, devletimi böyle göremem, devle-
timi bu anlayı" içerisinde de%erlendiremem, devletin böyle bir yakla"ım içerisinde 
olmayaca%ından hiç ku"ku duymam... Ama olay bu ise, olayın üzerine yürümek la-
zımdır, olayı örtbas etmemek lazımdır.

De%erli arkada"larım, ulusal bütünlü%ü, bir co%rafyada ya"ayan insanları, kar-
da kı"ta, so%ukta, evinden obasından sürükleyip çıkararak sa%layamayız. (CHP sı-
ralarından alkı!lar) Ulusal bütünlü%ü, yurtta"lık hakkını, vatanda"lık hakkını, co%-
rafyamızın her bir kö"esinde ya"ayan insanlara e"it tanımaya hazır oldu%umuzu 
kanıtlayarak ancak gerçekle"tiririz. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Bunlar bo" laf de%il; bunları, böyle bo" laf gibi dinliyoruz. Söyle, bu, söylenir 
geçer... Bu, söylenip geçmemelidir; bu, olmalıdır, uygulanmalıdır; bu, önemlidir. 
Devletin bütünlü%ü, ancak, bu duyarlılı%ı birlikte gösterirsek sa%lanabilir.

De%erli arkada"larım, birbiri ardından pek çok sorun, ne yazık ki, bizi gelip ku-
"atıyor. Bakınız, benden önce konu"an de%erli arkada"larım da i"aret ettiler; Türki-
ye, bu ekonomik tıkanıklık içerisine girdikten sonra, yatırımlarını durdurmu"tur; 
yatırımlar durdu%u için, çok ciddî krizlere hazırlanmaktadır.

Bakınız, 1997 yılından itibaren, Türkiye, enerji darbo%azı içerisine girecektir. 
Hükümet Programında uzun uzun anlatılmı"... !"te, 4 bin megavatlık bir ek kurulu 
güç getirildi, geride bıraktı%ımız dört yıl içerisinde... Bunlar, uzun uzun sayılmı"; 
çok güzel... Çok güzel de, bu tesislerin tümü sizden önce ba"latıldı; yani, bu 4 bin 
71 megavatın yüzde 59’unu olu"turan Atatürk-1 ve Atatürk-2 Hidroelektrik Sant-
ralları, yapımı çok daha önceden ba"lamı" santrallardır.

Atatürk-1 Barajı 1992 yılında, Atatürk-2 Barajı 1993 yılında i"letmeye alındı; 
arkasında yedi, sekiz, on yıllık bir mazi var. Gene “Menzelet Barajı devreye alındı” 
deniliyor. Menzelet Barajı da 1993 yılında devreye alındı, o da yapımı çok daha ön-
cesinden ba"lamı" ve yürütülen bir i"letme. Ayrıca, orada Adıgüzel Barajından söz 
ediliyor; Adıgüzel Barajı, hangi tarihte i"letmeye alındı ve bugüne kadar ne kadar 
üretim yaptı, onu gerçekten çok merak ediyorum; o konuda bir rakam verilirse çok 
memnun olurum.

De%erli arkada"larım, bu son Hükümet döneminde sadece Bursa’daki Do%al 
Çevrim Santralı ihalesi yapılmı"tır; bunun dı"ında hiçbir yeni santral devreye gir-
mi" de%ildir, Türkiye’nin enerji pipe-line’ında da, proje olarak 1996 ve 1997 yılında 
devreye girecek önemli bir tesis yoktur. Türkiye’nin bugün 103 milyar kilovatlık 
enerji üretimi, 1997’de de ekonomi, sanayi gerileyecekse, ancak yeterli olur; eko-
nomi, sanayi ilerleyecekse, Türkiye, önemli bir enerji darbo%azına mutlak olarak 
sürüklenir. Ayrıca Türkiye, artık, sanayi yatırımını unuttu.

Bu yıl gübre üretimi 4 milyon ton düzeyinde oldu. Plana göre, Türkiye, 20 mil-
yon ton gübre tüketmeliydi; ama 1994 yılında ancak 4 milyon ton gübre tüketebil-
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dik ve "imdiden gübre ithalatı ciddî bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Türkiye’nin hızla 
üre tesisi kurmaya ihtiyacı var; 300-400 bin tonluk üre açı%ı kendisini gösteriyor. 
Türkiye’nin - özel sektör mü, kamu sektörü mü, kim yapacaksa, yap-i"let-devret 
modeliyle mi, nasıl olacaksa - biran önce üre tesisine ihtiyacı var; bu da 400-450 
milyon dolarlık bir yatırım. Bu para mutlaka bulunmalı ve sorun çözülmeli, yoksa 
bir süre sonra tarımsal darbo%az, çok daha ciddî "ekilde ortaya çıkar.

Aynı "ekilde kâ%ıt konusunda Türkiye, çok ciddî bir sıkıntının e"i%indedir.

Türkiye, dünya ortalamasının altında kâ%ıt tüketen bir ülke konumunda; adam 
ba"ına 26 kilo kâ%ıt tüketimimiz var; fevkalade yetersiz. Buna ra%men, sıkıntı ken-
disini göstermeye ba"ladı. SE-KA’nın var olan tesislerinin, kurulu altyapının de-
%erlendirilebilmesi ve en az masrafla, yeni üretim kabiliyeti kazanabilmesi için 1 
milyar dolarlık bir ek yatırıma ihtiyaç var. Bu 1 milyar dolarlık ek yatırımı yapmaz-
sak, çok daha yüksek bir maliyetle dı"arıdan kâ%ıt almak zorunda kalırız. Bunlar, 
bu Hükümet Programında hiç üzerinde durulmayan; ama bir süre sonra, Türkiye’de 
ya"amı fevkalade etkileyebilecek ana konular.

Ayrıca, Türkiye’nin altyapı sorununa yeni bir hız katması gerekti%i açık. Altyapı 
sorunumuzu, artık, sadece Türkiye olarak da dü"ünme durumunda de%iliz. Türki-
ye, bir an önce, ortaya çıkan yeni uluslararası tablonun olanaklarının de%erlendiril-
mesine fırsat verecek "ekilde bir altyapı projelendirme anlayı"ı içerisine girmelidir.

Bu çerçevede, mesela, Karadeniz sahil bandında olu"turulacak olan otoyol, 
Türkiye’nin bir iç sorunu olmaktan çok, Türkiye’yi, Kafkasya’ya ve hatta Orta 
Asya’ya, Rusya’ya do%ru açacak bir büyük kanal gibi dü"ünülmelidir, bu anlayı"la 
ele alınmalı ve de%erlendirilmelidir.

Aynı "ekilde, Türkiye’nin, Tiran’dan Edirne’ye bir otoyol projesinin bir an önce 
gerçekle"tirilmesini sa%laması, dı"politika sorunu olmanın ötesinde Türkiye’nin 
stratejik, ekonomik önemini artıracak bir büyük proje olarak ele alınmalı ve de%er-
lendirilmelidir. Tiran’dan yola çıkanların, Edirne’ye en kısa zamanda ula"malarına 
imkân verecek, Türkiye’yi, Avrupa’ya açacak bu projeyi, Türkiye, bir an önce ele 
almalıdır.

Yine, aynı "ekilde, Sofya ile Tekirda% arasında bir otoyol projesinin bir an önce 
kurulması büyük önem ta"ıyor. Tekirda% Limanının tevsii i"inin, Bulgaristan’ın ve 
hatta onun civarındaki ülkelerin, Akdenize, Marmara’ya do%ru açılmasına fırsat ve-
recek bir tesis haline dönü"türülmesi ve Bulgaristan’ın Türkiye ile ekonomik ba%-
larının, Akdenize dönük olarak de%erlendirilmesi, Türkiye’nin gözden uzak tutma-
ması gereken bir büyük projesidir.

De%erli arkada"larım, tarımda yeni örgütlenmelere ihtiyaç var; bu konuları dü-
"ünen yok. SEK satıldı, Et Balık Kurumu satılıyor, hayvancılı%ın hali ortada, sütün 
durumu ortada; her ikisi de peri"an. Bu ülkeyi kuranlar, Türkiye Cumhuriyetini "e-
killendirenler, daha yıllar öncesinden, tarımdaki temel, önemli kurulu"ları da plan-
lamı"lar ve gerçekle"tirmi"lerdi; "imdi, bunların tümü devreden çıkarılıyor. Niçin; 
çünkü tarımda desteklemeye gerek yok anlayı"ı dolayısıyla.
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De%erli arkada"larım, bu anlayı" geçerli bir anlayı" de%ildir. Dünyanın hiçbir 
ülkesinde geçerli de%ildir; Avrupa Birli%inde geçerli de%ildir, Amerika’da geçerli de-
%ildir, Asya’da geçerli de%ildir, Japonya’da geçerli de%ildir... Türkiye’de de, tarımın 
mutlaka desteklenmeye ihtiyacı var; neyle destekleyece%iz, hangi kurulu"lar, hangi 
kurumsal çerçeve? Birlikler, yüzde 118 faizle çalı"ıyor, himaye edilmek istenilen i"a-
damının, yüzde 45 faizle ödeyemedi%i borçlarını erteletiyorsunuz; ama Türkiye’de, 
yoku var etmeye çalı"an çiftçinin kurulu"u Tarım Kooperatiflerine, yüzde 118’le 
faiz veriyorsunuz ve ondan sonra da, bunlar ayakta kalamıyor, malî çökü" içine gir-
di diyerek, sırtınızı dönüyorsunuz.

De%erli arkada"larım, Toprak Mahsulleri Ofisi devreden çıkmaya yönelmi"tir, 
Ziraî Donatım Kurumu devreden çıkmaya yönelmi"tir, Tarım Kredi Kooperatifleri 
mefluç hale dü"ürülmü"tür, SEK ve Et Balık Kurumu devreden çıkarılmı"tır... Kim 
sahip çıkacak tarıma, köylüye kim sahip çıkacak, ne olacak onun kurumsal çerçe-
vesi, finansman sorunları nasıl çözülecek, hangi kolaylıklar getirilecek; bunlar yok 
sayılıyor. Varsa yoksa faiz, rant, spekülasyon; bütün dikkat, bütün önem, her "ey 
oraya yöneltilmi" halde. Türkiye böyle yönetilmez; yönetilmedi%i zaman da sorun-
lar çıkar, sıkıntılar çıkar; nitekim çıkıyor.

De%erli arkada"larım, bu hükümetin güvenoyu alamaması halinde ne olur...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
NAZM" Ç"LO%LU (Bolu) - Alacak, alacak; merak etmeyin!
BA$KAN-Tamamlayın lütfen... Buyurun...
DEN"Z BAYKAL (Devamla) - “Bu hükümetin güvenoyu alamaması halinde 

ne olur” gibi bir sorunun sık sık ortaya atıldı%ına tanık oluyorum. Önce hemen 
"unu söyleyeyim: Bu Hükümetin güvenoyu alamaması, Türkiye’de demokrasinin 
erdemini, faziletini gösterir; (CHP ve ANAP sıralarından alkı!lar) Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinin bir kenara itilemedi%ini gösterir; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kendi hukukuna ve kimli%ine sahip çıktı%ını gösterir; elinde bir lastik damga, ne 
getirilirse onaylayan bir merci olmadı%ını “be%enmedim, uygun de%il” diye irade 
kullandı%ını gösterir; çok büyük bir olay olur.

MEHMET CEB" (Samsun) - Öbür türlü, irade olmuyor mu?
DEN"Z BAYKAL (Devamla) - Bunda hiçbir sakınca görmem. Bu, ne gibi ge-

li"melere yol açar:
De%erli arkada"larım, siyasette sorun da tükenmez, çare de tükenmez. Her 

sorunu çözersiniz, yeni sorunlar gelir; her sorunun çaresi vardır, hiçbir sorun da 
çaresiz de%ildir. Bu Hükümet güvenoyu alamazsa, ben inanıyorum ki, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti er geç kurulur, hiç gecikmeden kurulur. Üstelik de, böyle 
derme çatma, transferlere dayalı, "aibeli, çarpık azınlık modeli içinde de%il; gerçek, 
Anayasanın öngördü%ü hükümet anlayı"ı içinde bir hükümet ortaya çıkar.

“Bu hükümet ortaya çıkıncaya kadar, önemli sorunlarımız ne olur” diye dü"ü-
nenlere söyleyeyim: Türkiye’nin gümrük birli%iyle ili"kisi hiçbir "ekilde bir sıkıntı-
ya girmez; bundan hiç ku"ku duymuyorum. Türkiye’nin gümrük birli%iyle kuraca%ı 
ili"kinin anahtarı kimsenin cebinde de%ildir. Türkiye’nin Avrupa ile ili"kileri köklü 
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bir tarihe dayanır. Biz, Avrupa ile sürekli gerginlik içerisinde ya"amı" bir toplumuz. 
Bu ili"ki, 1300 yılından beri sürüyor. 1300 yılında biz, Çanakkale Bo%azını geçtik, 
Avrupa’ya adımımızı attık. Türkiye, bugün Avrupa’nın bir parçasıdır, Avrupa ta-
rihinin bir parçasıdır, Avrupa co%rafyasının bir parçasıdır, Avrupa toplumunun, 
kültürünün bir parçasıdır. Ku"kusu olanlar Bosna’ya giderler, Mostar’a giderler; 
Türkiye’nin Avrupa’da olup olmadı%ını gözleriyle görürler. (CHP sıralarından alkı!-
lar) Bir etnik temizleme kampanyasına ra%men silinememi"tir izleri. Biz, Avrupa’ya 
alınmak için kuyrukta bekleyen bir toplum de%iliz. Biz, orada bulunanların hiçbi-
risinden daha az kendimizi o co%rafyanın ve o tarihin bir parçası saymıyoruz. Söz 
konusu olan bir antla"madır, gümrük birli%i antla"masıdır; bu antla"mada da kim-
seden bir lütuf beklemiyoruz.

Türkiye için bu antla"ma bir ahdî hak durumundadır; Türkiye, onu, bir ant-
la"mayla hak olarak zaten elinde bulunduruyor. Onun gereklerini yapmı"ız, yirmi 
yıldan beri yapmı"ız ve bugün, onun adı konulacaktır, tescil edilecektir, kabul edi-
lecektir; kabul edilmemesi diye bir "ey söz konusu de%ildir; Türkiye’nin, bu konuda 
hiçbir kurtarıcıya ihtiyacı yoktur.

Pazar ak"amı bu Hükümet güvenoyu almasın, hiç ku"ku duymuyorum, Avrupa 
Parlamentosu, Türkiye’nin Avrupa Birli%iyle ili"kisi için gerekli kararı almakta hiç 
tereddüt etmeyecektir. Sosyalist Grubun, böyle bir karar alması için gerekeni, ben, 
Sosyalist Grupla do%rudan ili"kisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Ba"kanı 
olarak, açıkça gerçekle"tirebilece%imize inanıyorum; bu konuda bir tereddüdümü-
zün olmadı%ını herkesin bilmesini isterim. (CHP sıralarından alkı!lar)

NAZM" Ç"LO%LU (Bolu) - Daha önce neredeydiniz, niye yapmadınız!
DEN"Z BAYKAL (Devamla) - De%erli arkada"larım, bu Hükümetin güvenoyu 

almamasının yarataca%ı hiçbir sorun yoktur. Bu Hükümetin güvenoyu almaması-
nın, Türkiye’nin önünde bir yeni ufku açaca%ına inanıyorum. Hiç ku"ku duymu-
yorum sa%lıklı bir hükümet yapısını mutlaka gerçekle"tiririz, onun yolunu, yön-
teminin birlikte buluruz; Türkiye Büyük Millet Meclisine ve tarihimize yakı"an, 
hukukumuza yakı"an, bize yakı"an, ilkelerimize yakı"an bir yeni tabloyu, mutlaka 
olu"tururuz. Kimse, bu Hükümet giderse felaket gelir diye vicdanlar üzerinde baskı 
yapmaya kalkı"masın.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BA$KAN - Sayın Baykal, toparlar mısınız lütfen.
DEN"Z BAYKAL (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Ba"kan.
Hiç korkulacak bir "ey yoktur. Asıl, kendimizi kurtarmamız gereken, korkunun 

kendisidir. Önümüzü açmak istiyoruz; dört yıldan beri ya"adıklarımız ortada; yeni 
bir tabloya yükselmek istiyoruz; bu ya"adı%ımız olaylar bir daha önümüze çıkmasın 
istiyoruz...

Bakınız, gazetelerde, birbiri arkasına neler çıkıyor: Bir saygıde%er din adamı 
“Falan komutanı uygun görmüyorum, onu alın diye yetkililere söyledim haklısınız; 
ama "imdilik idare edelim dediler. Benim haklı oldu%um ortaya çıkıyor” diye de-
meç veriyor. Yani, hangi yetkiyle, hangi devlet yetkilisi bilemiyorum. E%er, Sayın 
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Ba"bakansa, onun açıklama yapmasını isterim; bir saygıde%er din adamıyla, kuvvet 
komutanının kim olması gerekti%i konusunda bir müzakere içerisine girmi" midir, 
Türkiye’de böyle bir ili"ki kurulmu" mudur? Bizim bildi%imiz. Askerî $ûrada, Ba-
kanlar Kurulunda konu"ulacak olan konuları, özel çevrelerde ele alma, özel ili"kiler 
içinde kotarma yakla"ımı, bu noktaya kadar gelmi" midir, bunu ö%renmek istiyo-
ruz. (CHP sıralarından alkı!lar)

De%erli arkada"larım, bu olu"umlardan, bu olumsuzluklardan Türkiye’mizi 
kurtarma fırsatı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önündedir. En do%ru kararı ala-
ca%ınıza inanıyorum.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından ayakta alkı!lar, 
ANAP sıralarından alkı!lar)

BA$KAN - Sayın Baykal, te"ekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, müteakip oturumda Sayın Hükümete söz verilecektir. 

Saat 18.35’te toplanmak üzere, birle"ime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.24
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
BA"KAN: Ba!kanvekili Yasin HAT#BO%LU
KÂT!P ÜYELER: Abbas #NCEAYAN (Bolu)

Kadir BOZKURT (Sinop)
Açılma Saati: 18.35

BA$KAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8’inci Birle"iminin Üçüncü Oturu-
munu açıyorum.

Hükümet Programının Görü#ülmesi (Devam)
BA$KAN - Sayın milletvekilleri, 51’inci Hükümetin Programının müzakerele-

rine, kaldı%ımız yerden devam ediyoruz.
Programla ilgili görü"lerini ifade etmek üzere 51’inci Hükümetin Ba"kanı, Sa-

yın Ba"bakan Tansu Çiller’i kürsüye davet ediyorum.
Buyurun. (DYP sıralarından ayakta alkı!lar)
Sayın Ba"bakan, sürenizi sıfırdan ba"latıyorum; sayın arkada"larımız, zanne-

diyorum geliyorlar. Buyurun.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER ("stanbul) - Sayın Ba"kan, de%erli milletvekil-

leri; Hükümet Programı üzerinde söz alan de%erli konu"macıları dikkatle izledim; 
te"ekkürlerimi ifade etmek istiyorum; ele"tirdiler, haklıdırlar. Türkiye’de demok-
rasinin varmı" oldu%u noktada, ulusal çıkarlar ve çözümler üzerine siyaset yapma 
gere%i vardır. Halkın aradı%ı da budur.

Türkiye’yi, dünyanın gördü%ünden daha güçsüz görmemeli. Türkiye, çelimsiz 
de%ildir, güçlüdür. Rejim, çıkarılmak istenen krize ra%men güçlüdür; çünkü halkın 
deste%i vardır.

Koalisyonlar kurmaya çalı"tık; olmadı. Hükümet etmek zordur; bunu biliyo-
rum; sorumlulu%u sırtlanmak ister. Bu nedenle, koalisyona, mesuliyet altına gir-
meyenleri anlıyorum. Hiç kimsenin demokratik haklarını ele"tirmek, i"imiz de%il-
dir; ancak, konuya biraz daha dikkatli bakma gere%i de var.

Demokrasilerde, hükümet kurma turları daima olur, bu, tabiidir; fakat hükü-
met kurdurmama turları, öyle sanıyorum ki, ilk defa oldu. (DYP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar)

De%erli milletvekilleri, çalı"ma arkada"larımla ate"ten gömlek giydik; ama “biz 
ne güne varız” anlayı"ıyla buradayız. Bir anlamda, siyasî gelece%imizi riske attık; 
ama "imdi yapmazsak ne zaman yapaca%ız; biz yapmazsak kim yapacak! Bu ülke 
bizim; biz, Türkiye için varız. Bu inancımızdan hiç vazgeçmedik. (DYP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar)

Siyasetin temelinde, do%asında çözüm vardır; amacı, halka hizmettir. Siyaset, 
buhran yaratma aracı de%ildir; aksine, buhran önlemeyi amaçlar. Hele hele, parla-
mentolar, krizlerin yaratıldı%ı yerler de%ildir, çözüldü%ü yüce kurumlardır; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi de, i"te böyle krizleri çözecek bir kurumdur.
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De%erli milletvekilleri, "imdi, kısaca, ele"tirilere geçmek istiyorum.
Terörle mücadele etmek zordur, demokrasilerde, hukuk devletinde daha da 

zordur; birlik ve beraberlik içerisinde bunu ba"arıyoruz. Demokratik hukuk dev-
leti sınırları içerisinde, terörün hakkından geliyoruz ve ciddî biçimde geliyoruz. $u 
elimdeki dosyada, bundan iki yıl önceki man"etler var. Bunlara teker teker bak-
mak mümkün. Bakın, ne deniliyor: “Güneydo%u alev alev”, “Kanlı gün”, “PKK kan 
kustu”, “PKK canavarı kana doymuyor.” Bütün bunlar man"et; bizim ilk iktidara 
geldi%imiz bir iki gün içerisinde, benim Ba"bakan oldu%um ilk günler... “Tehlikeli 
tırmanı"”, “Korkunç katliam” bir man"et daha “Daha ne kadar gözya"ı dökece%iz.”

Evet, o dönemde “acaba, bu Hükümet bunun üstesinden gelir mi” suali; daha 
da ötesi “bu Hükümet kesinlikle bunun üstesinden gelemez” yargısı; her zaman ol-
du%u gibi... Yine elimizdeki man"etlere bakıyorum, bugünlerin man"etleridir: “Gü-
neydo%unun talihi, insanı, iklimi, her "eyi de%i"iyor” man"et... “Çorak topraklarda 
olu"an baraj gölünde, "imdi, uluslararası su sporları "enlikleri yapılıyor.” Bu satırlar 
bana ait de%il; birkaç gün önceki Hürriyet Gazetesinin man"etinde aynen bunlar 
yazılı. Yine, bir gazetenin 27 Aralık tarihli man"eti: “Cizre’de futbol co"kusu.” Yıl-
lardır spor kar"ıla"malarının yapılmadı%ı Güneydo%u Anadolu’muzda, Cizre’de, lig 
maçlarının ba"ladı%ı haberini veriyor. Yine, 4 A%ustos 1994 tarihli bir gazetenin bir 
ba"ka haberi; yine man"et: “Ho"geldin huzur.” Haberde, esnafın dükkânlarını gece 
1’e kadar açık tutabildiklerine, eskiden PKK’nın kol gezdi%i Dicle kıyılarında bütün 
vatanda"larımızın rahatça piknik yaptı%ına, Batman’da herkesin istedi%i saatte so-
kaklarda dola"abildi%ine ili"kin ifadeler açık seçik yer alıyor.

De%erli arkada"larım, her "eyi küçümseyerek, her "eyi ba"arısız görerek, olanı 
da yokmu" addederek, Türkiye’nin bir yere varması mümkün de%il; siyaset anlayı"ı 
da bu olmamalı; çünkü yapılan "ey, birlik beraberlik içinde, bütün ülke insanlarının 
hep beraber, birlik içinde belli bir meseleye sahip çıkmalarıyla ortaya çıkmı", Hükü-
metin bu i"in arkasına ciddî biçimde geçmesiyle ortaya çıkmı" ve ülke en olmayacak 
noktada; yapılamaz denilmesine, hele bunlar hiç yapamaz, hele bu hatun ki"i bun-
ları hiç yapamaz denilmesine ra%men, bütün bunlar çok büyük bir kararlılıkla “ya 
bitecek ya bitecek” anlayı"ıyla olmu"tur. (DYP sıralarından alkı!lar)

Sayın Yılmaz de%indiler, 1984’ten, Ekim 1995’e kadar 22.892 teröristin yaka-
landı%ı do%rudur. 50’nci Hükümet döneminde yakalanan terörist sayısı 16.800’dür; 
ar"ivlerde de bu böyledir, Millî Güvenlik Kurulunda da bu böyledir.

Güneydo%uda yapılmı" olan meselenin ikinci merhalesi, bütün acıları durdur-
maktır - terörle mücadele, acı bıraktı, iz bıraktı - "imdi sıra buna gelmi"tir ve bunun 
için de yine aynı kararlılıkla söylüyorum, bu yaralar ya kapanacak ya kapanacaktır. 
(DYP sıralarından alkı!lar)

"BRAH"M HAL"L ÇEL"K ($anlıurfa) - Vatanda" ölüyor orada, ölüyor!
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - 50’nci Hükümet döneminde, Ka-

sım 1994 tarihinde, terör olayları nedeniyle ma%dur olan ve göç etmek zorunda 
kalan yurtta"larımız için, gönüllü bir iskân projesi hazırlanmı"tı. Köylerinden ay-
rılmak zorunda kalan 12 bin aileyi kapsayan proje, bu kitlenin kırsal ve kentsel 
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iskânını gönüllülük esasına dayandırmı"tır; ailelere, ister kırsal ister kentsel, konut 
ve istihdam olanakları sa%lanacaktır, karar budur...

"BRAH"M HAL"L ÇEL"K ($anlıurfa) - Ne zaman? Dinar’a bile çare bulama-
dınız, oraya mı bulacaksınız.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - ...ve bunun için, yine Avrupa !skân 
Fonuna ba"vurulmu" ve ayrıca, Hükümetimiz, bölgeye, yurtiçinden ya da yurt-
dı"ından herhangi bir kitlenin kaldırılması giri"imini de hiçbir biçimde gündeme 
getirmemi", böyle bir haber de, kasıtlı bir biçimde, yanlı" bir biçimde kamuoyuna 
aksettirilmi"tir. Yani, "imdi, güneydo%uda bir yandan yaraları saraca%ız, bir yan-
dan GAP’la birlikte, sulama pamuk ve emek-yo%un biçimde tekstil sanayii, konutun 
üzerine gidilen bir hamle ve özellikle 2 trilyon olarak, son Hükümet zamanında gir-
mi" olan ve 51’inci Hükümetin ilk toplantısında 2 trilyondan 10 trilyona çıkardı%ı-
mız hayvancılık kredisi - ki, bunu 20 trilyona çıkaraca%ız; ondan sonraki 10 trilyon 
bütün Türkiye içinde kullanılacak - hayvancılı%ı ülkede yeniden canlandıracak bir 
atılım olacaktır. Kısaca, aynı kararlılı%ı sürdürmekteyiz. Ne için; bütün her "eyiyle 
acıları dindirmek, yaraları sarmak için. Birlik ve beraberlik içinde nasıl Erzincan’da 
isek nasıl Dinar’da isek...

ENG"N GÜNER ("stanbul) - Hiçbir yerde de yoksunuz.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - ...ülkenin hangi yöresinde sıkıntı 
varsa, biz nasıl oradaysak, bugün de orada, aynı kararlılık içinde olaca%ız.

Yine, Güneydo%u Anadolu Projesi kapsamında 7 adet baraj, 2 adet hidroelekt-
rik santral ve 10 adet sulama projesi tamamlanmı"tır. Halen, yılda 16 milyar 254 
milyon kilovat elektrik enerjisi üretilmektedir. Bu de%er, projenin toplam enerji 
üretiminin yüzde 59’unu te"kil etmektedir. Sadece yüzde 59’u; di%eri tamamlana-
cak.

Di%er taraftan, bitirilen 10 sulama projesiyle toplam olarak yakla"ık 110 bin 
hektarlık alan sulamaya açılmı"tır. Bu yıl, $anlıurfa Harran Ovasında, $anlıurfa T-1 
tünelinden alınan suyla 30 bin hektar alan daha sulamaya kavu"mu" olup, pamuk 
ekimi yapılan alanlar hızla artmaktadır.

De%erli arkada"larım, bu onarım projesindeki kararlılı%ımız, gerçekten, terör 
mücadelesindeki kararlılı%ımızdan farksız bir biçimde güneydo%umuzu kucakla-
maya devam edecektir.

Yine, bu yöre için, sadece arıcılık, halıcılık, seracılık gibi meselelerin dı"ında, 
Halk Bankasının dü"ük faizli kredileriyle esnaf ve sanatkârlara gerekli deste%i sa%-
lamak üzere ayrı bir projeyi de aktive ediyoruz.

Bu yörelerde ola%anüstü halin kaldırılabilmesi için, valilerin kamu düzeninin 
korunmasıyla ilgili yetkilerini yeniden düzenleyen bir kanun gere%i var. Bunun üze-
rinde çalı"mı"tık. Böyle bir kanun tasarısı üzerindeki çalı"malar devam etmektedir. 
Valilere bu amaçla ne gibi yetkiler verilmesi gerekti%i, sonuçta, Meclisimiz tara-
fından tespit edilecektir. Bu kanun yürürlü%e girdi%i an, girebildi%i an, ola%anüstü 
hale büyük ölçüde gerek kalmayacaktır.
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Bu çerçevede, bir hususun altını çizmeyi de görev biliyorum. Kuzey Irak’ta 
ba%ımsız bir Kürt devleti kurulmasına kesinlikle kar"ıyız. Bunun gibi, Türkiye, bu 
bölgede ba%ımsız bir Kürt devletinin olu"masına do%ru gidebilecek di%er bütün for-
müllere de kesinlikle kar"ıdır. Dublin görü"melerine katılmamız, dı" politikamızın 
bu temel ilkelerini uygulama irademizden en ufak bir gerileme anlamına gelme-
mektedir. Irak’ın toprak bütünlü%üne saygımız tamdır.

Bunun gibi, Irak’ta çe"itli tehlike ihtimalleri ta"ıyan egemenlik bo"lu%unun, bu 
bölgede egemenlik hakkına sahip Irak Devleti tarafından doldurulmasını sa%laya-
cak geli"meleri, gerek Irak üzerinden gerekse Batı yönünden te"vik etmek, temel 
siyasetimizdir; ancak, bugün, Kuzey Irak’ta egemenlik bo"lu%u devam etmektedir. 
Bu devam ederken, Türkiye’nin, Kuzey Irak’taki olu"umlara lakayt kalmasının, bu 
bölgedeki geli"melerde, biraz önce ifade etti%im temel ilkelerimize aykırı sonuçlar 
do%urabilece%i görü"ündeyiz.

De%erli arkada"larım, kamuoyunda Çekiç Güç olarak nitelenen uluslararası 
güç, Körfez Harbini takiben Kuzey Irak’ta meydana gelen olaylar sonunda, o günkü 
ANAP Hükümeti tarafından ça%ırılmı"tır. Bu görev, münhasıran bu bölgede tüm 
halkın temel insan haklarını teminat altına almaktan ba"ka hiçbir hedef gütmez, 
güdemez. Çekiç Güç’le ilgili olarak, Genelkurmay Ba"kanlı%ıyla beraberce, bu gü-
cün i"leyi" ve hareket tarzı konusunda birtakım kurallar ortaya konulmu"tur. Bu 
kurallar, tarafımızdan sıkı bir biçimde denetlenmektedir. Bazı yanılgıların aksine, 
Çekiç Güç, ciddî bir biçimde kontrolümüz altındadır; bundan hiç ku"ku duymayın. 
$u anda, Çekiç Güç’ün, artık, kara birli%i de yoktur; her türlü harekât ve uçu"la-
rı Genelkurmayımızın ön iznine tabidir ve uçu"larda, Silahlı Kuvvetlerimizin bir 
mensubu bulunmaktadır.

Çekiç Güç’ün mevcudiyetinin Körfez Harbi sonrasında ortaya çıkan durum-
dan ileri geldi%ini unutmamak gere%i vardır. Bu konuda Millî Güvenlik Kurulunda, 
gerek sivil gerek asker kanadında, bir fikir birli%i bulundu%unu ayrıca vurgulamak 
isterim.

Irak’ın, Birle"mi" Milletler kararlarını tam olarak yerine getirmesi, Çekiç Güç’e 
ihtiyaç duyulmayacak bir ortamın yaratılmasına büyük katkı yapacaktır. Türkiye, 
Kuzey Irak’ta temel insan haklarının korunması hususunda milletlerarası camianın 
duyarlılı%ını gözardı edemez. Çekiç Güç, bu açıdan, sırf Türkiye’ye yardımcı olmayı 
amaçlayan geçici bir çözümden ibarettir; "artlar de%i"tikçe, bu çözümün içeri%i ve 
niteli%inin de yeni "artlara uydurulması elzemdir.

De%erli milletvekilleri, güncel bir konuya de%inmek istiyorum. !"çilerimizin sı-
kıntısı gerçekten gündemdedir; ancak, olayı kısaca bir görmekte yarar görüyorum 
ve daha sonra bazı konularda açık bazı cevapları da vermek istiyorum.

Gerçekten, bugün, Hükümetin ve Parlamentonun, ülkenin bütün kaynakları-
na bakı" açısı tüm kesimler açısından adil olmak durumundadır. Bugün, hepimiz 
biliyoruz ki, özellikle bu da%ılım içerisinde i"çimiz, memurumuzun yakla"ık 3 katı 
- 2,8 katı - ve emeklilerimizin 5-10 katı almakta. Türkiye’nin bütün yatırımları 90 
trilyon. Bu, 60 milyona, her türlü yatırımı herkese kadar içermekte. Çiftçilerimiz 
büyük ihtiyaç içerisindeler; 25 milyon insan... Esnafımıza, cumhuriyet tarihinde ilk 
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kez 20 trilyon lira krediyi biz verdik; birkaç katı artırdık. Gerçek istihdam gücü ve 
belkemi%i orada ve herkese bu kaynakları adil bir biçimde da%ıtma gere%i var.

Bir, olanın adil da%ıtılması; bir de, olmayanın nasıl kar"ılanaca%ı... Olmayanı 
nasıl kar"ılayaca%ımızı da bilmek mecburiyetindeyiz. Yani, i"çi, elbette bizim i"çi-
miz, evladımız, karde"imiz; aynı "ekilde çiftçi, aynı "ekilde kamu kesimi dı"ında 
çalı"an i"çi ve 1,5 milyon i"siz... Olmayanı verirken nereden verece%iz; açıkça söy-
leyeyim; çiftçiyi borçlandıraca%ız, esnaftan kesece%iz, i"sizi daha fazla i"siz yapaca-
%ız; çünkü yatırımlar olmayacak; daha da fazla kesece%iz ve bunu toplumun bütün 
kesimlerinden alaca%ız. Bunun ba"ka yolu yok. Niye yok; çünkü Merkez Bankası 
özerkle"ti; artık kısa vadeli avansı artırıp belli bir biçimde bunu yapmak da müm-
kün de%il. Bunu daha evvel yapmı"lar mı; yapmı"lar. Nasıl yapmı"lar; demi"ler ki: 
“Ver, kurtul gitsin.” Bu psikoloji içerisinde çok büyük ölçüde...

Bakın, 1990 yılındaki duruma: “Ver, kurtul”, “rü"veti ver, git seçime; kaç.” An-
layı" bu... (DYP sıralarından alkı!lar) Bakın, 1990 yılında 12 trilyon lira olan bütçe 
açı%ı, 1991 yılında 3 katına yakın artıyor ve 33,5 trilyon liraya yükseliyor. Bu nasıl 
yükseliyor? 1990 yılında 331 milyar lira olan Hazine kısa vadeli avans kullanımı, 
32 kat artıyor. Nedir bu: Ver siyasî rü"veti... Kimin namına ver; çiftçiden kes, ver, 
esnaftan kes, ver; onları borçlandır; i"sizi daha fazla i"siz yap ve kamu kesimi dı"ın-
da çalı"an i"çiden al. Bunu ya vergi olarak alacaksın ya borçlandıracaksın. Kimden 
alacaksın; çiftçiden, esnaftan, kamu kesimi dı"ında çalı"an i"çiden, i"sizden, me-
murdan, emekliden... Emeklinin sesi çıkmıyor.

De%erli arkada"larım, i"çi bizim i"çimiz. Peki, bunu söyleyenlere açıkça soru-
yorum: Çiftçi bizim de%il mi; esnaf bizim de%il mi? Esnaf da sizin de%il mi? (DYP 
sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) !"çi bizim, hiç ku"kum yok ve onlarla uzla"ma, 
diyalog yolu açıktır; "imdi, oraya da gelece%im; nasıl çözülece%ine ili"kin adımlar 
atılmaktadır; "imdi oraya da gelece%im. Bunu söyleyenlerin çiftçiyi reddetti%ini mi 
dü"ünmek lazım; çiftçiyi ret mi ediyorsunuz; dı"arıdaki i"sizi ret mi ediyorsunuz? 
Esnaf... Asıl istihdam orada; ret mi ediyorsunuz? Bütün yatırımları ret mi ediyor-
sunuz? Bu mümkün mü?

H. FECR" ALPASLAN (A#rı) - Verdin de, verme mi dedik? 
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Bu mümkün mü? Bunu açıkça söy-

lemek lazım.
H. FECR" ALPASLAN (A#rı) - Verdin de, önüne geçen mi oldu... Niye vermi-

yorsun?
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - De%erli arkada"larım, her "ey he-

sap meselesi; gayet de açık.
Sayın Baykal dediler ki: “Bizim arkada"larımız, bu i"te grev ertelemesini istedi-

ler; ama olmadı.” Sayın Baykal, yine reddimiras, yine reddimiras... Balan, Bakanlar 
Kurulunun hepsi grev ertelemesini imzalamı" - bir ki"i hariç - ama niye imzalamı"; 
onu söyleyeyim: 400 bin aile var. Ne ailesi; pancar çiftçisi… Kaç ki"i eder bu; en az 
5’le çarpsanız 2 milyon insan. $imdi, "ekerde çalı"an 30, 40, 50 bin i"çimiz, evladı-
mız bizim. Peki, 2 milyon pancar üreticisi, onlar bizim insanımız de%il mi?
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"RFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Yanlı" anlamı"sınız...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Onun için, CHP Hükümetinin de 

içinde oldu%u bütün bakanlar bunu böyle gösterdiler...
"RFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Hiç anlamamı"sınız...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - $imdi, - bir reddimiras daha - büt-

çeyi kim yaptı; SHP-DYP. SHP’yi yine mi reddedece%iz... Kim yaptı o bütçeyi; SHP-
DYP. O bütçeyi niye yaptık; çünkü ekonomik kriz vardı. Yani, "imdi, Sayın Baykal, 
kendini, ANAP’a SHP’den daha mı yakın hissediyor, krizi onlar çıkardı diyerek? 
Açıkça soruyorum, daha mı yakın hissediyor? (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, al-
kı!lar)

Bakın, niye bunu söylüyorum; Sayın Mesut Yılmaz, açıklamasında “1991’de 
niye seçime gittik; çünkü bir istikrar programına ihtiyaç vardı, bir ekonomik kriz 
geliyordu ve 18 ay içerisinde bu ekonomik krizi atlatacak bir istikrar programı yap-
mak mümkün de%ildi” diyor. Yani, 1991’de kriz geliyor, istikrar programı var. Kim 
diyor bunu; Sayın Mesut Yılmaz diyor ve yine, Mesut Yılmaz diyor ki “ben 18 ay 
önce gittim; çünkü kriz geliyordu ve bu süre yetmezdi, istikrar programına ihtiyaç 
vardı.”

CENG"Z BULUT ("zmir) - 13 ay, Sayın Ba"bakan...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - $imdi, Sayın Baykal, SHP’nin de 

içerisinde bulundu%u kendi Hükümetine soruyor; bu krizi sen yarattın diyor; res-
men böyle söylüyor. Bir reddimiras daha... “Bu kriz nasıl gelmi"” diyor. Sanki o za-
man, SHP Hükümette de%il ve bu krizi sanki o Hükümet yaratmamı" da, Mesut 
Yılmaz’ın bu söyledikleri de do%ru de%ilmi" de, bütün bu kriz, tek ba"ına, Mesut 
Yılmaz’dan sonra, SHP tarafından yaratılmı"... Mümkün mü bu? Yani, "imdi, dü"ü-
nebiliyor musunuz, Sayın Baykal, ANAP’ı, kendisine, SHP’den daha yakın görüyor; 
açıkçası bu... (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Ba"ka izahı var mı bunun? 
Varsa ben bunu bileyim.

"RFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Hiç anlayamamı"sınız; önünüzdekini öyle 
yazmı"lar, Öyle okuyorsunuz...

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - De%erli arkada"larım, tabiî, bütün 
bunları hayretle izliyoruz; ama bence, SHP, reddimiras yapılacak bir parti de%il, 
açıkça söylüyorum. O bakanların, altına girmi" oldu%u yükümlülük de küçümsene-
cek bir "ey de%il; O 5 Nisan kararlarına, hepimiz çok zor "artlar altında imza attık 
ve krizin sebebi biz oldu%umuz için de%il, bizden önceki hükümetler çıkarmı" oldu-
%u için bunu düzelttik. Sonuçları da çok ba"arılıdır.

$imdi, sonuçlara bakalım; sonuçlarda "unu görüyoruz: Birincisi, Sayın Yılmaz, 
kriz bıraktı%ını açıklıyor; gerçekte öyle. Avans 32 misli artmı", ne bütçe hesabı kal-
mı" ne personelde adalet kalmı"... Bir genel müdür, yanında çalı"an herhangi bir 
çaycının ücretinin üçte biri oranında az para alıyor... Hakikaten döviz darbo%azına 
giden bir Türkiye... Çok gariptir; Sayın Özal’ın yaptı%ı çok iyi "eyler vardır; Sayın 
Yılmaz, bazen reddi miras yapar, bazen Özalcıdır, bazen de de%ildir. Bir bakarsı-
nız, Özal’ı reddeder, bir bakarsınız onun yaptı%ı her "eyi yüklenir. (DYP sıralarından 
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“Bravo” sesleri, alkı!lar) Ama aslında, Özal, Sayın Yılmaz’ı reddimiras yapmı"tı, o 
ba"ka mesele! (DYP sıralarından alkı!lar) Fakat "imdi, bütün Türkiye, Sayın Özal’ın 
haklı oldu%unu görmekte.

SUHA TANIK ("zmir) - O, bizim bilece%imiz bir "ey.
CENG"Z BULUT ("zmir) - Siz de Demirel’i inkâr ediyordunuz, Sayın Ba"ba-

kan...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - !"çilerimize ili"kin olarak Sayın 

Baykal’ın söyledi%i bir söz vardı ki, do%rudur. Diyor ki “bu i"i çözmek lazım. Bu 
i"te, öyle, hükümetler, tek ba"ına, 550 bin veya 510 bin i"çiyle kar"ı kar"ıya kalmaz; 
dünyanın hiçbir yerinde de kalmaz.” Bu do%rudur. Anlayı", bunların teker teker çö-
zülmesi olmalı. Biz de, bu anlayı" içerisinde, bu i"in çözümüne ba"ladık.

Memnuniyetle ifade edeyim ki, bugün, biraz önce, Türk-!" üyesi Haber-!" Sen-
dikasıyla Kamu !"verenleri Sendikası arasında, Türk Telekom ve Posta !"letmeleri 
Genel Müdürlü%ünde çalı"an i"çilerin toplu i" sözle"meleri tutana%ı imzalanmı"tır; 
hayırlı olmasını diliyorum. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) 32 bin i"çimiz-
dir. $imdi, bunlar i"çimiz de%il mi yani? Ama aynı teklif, Türk-!"’e de gitti ve aynı 
teklifi o i"çiler reddettiler, niye; açıkça söylüyorum: Kongre hesapları ve kendi iç 
dengeleri çözümü tıkamaktadır. Yarın sabah Orman !" Sendikası geliyor, onlar da 
70 bin ki"i. Bu i" böyle çözülür; do%ru. E%er, CHP’nin ve Sayın Baykal’ın kongresi 
olmasaydı, biz, onu çoktan, etap etap, aynı mesuliyet içinde, bütün bakanlarla çö-
zerdik. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

"RFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Kongreyle ne alakası var Sayın Ba"bakan.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Yani, e%er, bir kabinede ba"bakan 

yardımcısının bu i"le alakası varsa, benim söylediklerimin de bütün bunlarla alaka-
sı var.

"RFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Ama kongre geride kaldı.
DEN"Z BAYKAL (Antalya) - Biz kongreyi geride bıraktık; siz, kongreye tak-

mı"sınız.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Yani, o kadar reddi miras yapıyor-

sunuz; ama bari ba"bakan yardımcısını ve bütün bakanları reddetmeyin, onların 
imzalarını reddetmeyin; o imzalar var oralarda... (DYP sıralarından alkı!lar)

DEN"Z BAYKAL (Antalya) - Umut orada mı?
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Ayrıca da söyleyeyim, bunların 

hepsi, benim çok takdir etti%im ve çok sevdi%im arkada"larımdır; açıkça da söyle-
yeyim...

CENG"Z BULUT ("zmir) - Bitirdiniz onları; Karayalçın’ı bitirdiniz, Hikmet 
Çetin’i bitirdiniz, Baykal kaçmasaydı onu da bitirecektiniz.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - !n"allah, önümüzdeki günlerde, 
i"çimizi kucaklamaya devam edece%iz, diyalog devam edecek ve Sayın Baykal’ın 
söyledi%i gibi, tek tek çözülecektir bu; çünkü do%rusu budur, bunun ba"ka yöntemi 
de yoktur.
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"RFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - 20 gün önce dinleseydiniz Baykal’ı bunların 
hiçbiri olmazdı.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - De%erli arkada"larım, beraberce 
almı" oldu%umuz 5 Nisan kararlarına kısaca bir bakmak istiyorum; çünkü gerçek-
ten, dünya, bunu takdir etmi"tir. Yine söylüyorum, terördeki mücadelemizin hiçbir 
i"e yaramadı%ını söyleyenler, 5 Nisan kararlarının da bir i"e yaramadı%ını rahatça 
söyleyebilmektedirler. Söylemek serbest tabiî; ama...

$ADAN TUZCU ("stanbul) - IMF de söylüyor...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Siz, böyle diyorsunuz da...
$imdi, benim sözümü kesiyorsunuz... Bir de, ben, bir sual soruverirsem "imdi 

ve yine, Sayın Mesut Yılmaz bunu duyar da, kızıp kaçarsa sonra ne olur? Sonra ne 
olur? (DYP sıralarından alkı!lar, ANAP sıralarından gürültüler) Sual sormak yasak, 
onu anladık; konu"mak da mı yasak? Yani, demokrasi içerisinde sual sormayı, Sayın 
Yılmaz yasakladı “sual sormak yok” dedi. Hâlbuki...

CENG"Z BULUT ("zmir) - Açıkoturuma gelin. Açıkoturum yapalım Sayın 
Ba"bakan.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Canım, bırak açıkoturumu; daha 
üç ki"inin ortasında sordu%umu cevaplamıyor... (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, al-
kı!lar) Ama böyle konu"ursanız, "imdi, bir sual daha soruveririm, haberiniz olsun! 
Bir sual daha sordum mu, toz duman her taraf!

$imdi size "unu söyleyeyim: Bu 5 Nisan kararları da, tıpkı terör konusunda 
yaptı%ımız mücadele gibi, kararlı bir mücadele olmu"tur. Bakın, bir kere döviz krizi 
var; Türkiye’nin ödemeler dengesi açı%ı 7 milyar dolar; 14 milyar dolar ticaret açı%ı; 
3 milyar dolarlara inmi" döviz rezervleri ve bütün bunlardan, sadece bir yıldan bi-
raz fazla zaman sonra ortaya çıkan tablo "u: Türkiye, bütün dı" borçlarını ödemi", 
bir kuru" borç almadan ödemi", ödenemez denen bütün borçları ödemi"; içborçla-
rını da hiç ertelememi". Hani her gün diyorlardı ya, konsolidasyon var, "u geliyor... 
Tam ihale öncesinde Sayın Yılmaz’ın demeci: “Konsolidasyon geliyor...” Yani, gidip, 
uluslararası kurumlarda, koridorlarda hükümeti çeki"tirmeler yetmiyor - bunları, 
kime ne denildi%ini gayet iyi bilir herkes - onun da ötesinde, en kritik günlerde 
“bu hükümet gitti, gidiyor; gitti gidiyor...” !stikrarsızlı%ın en ana unsuru... Zaten 
koalisyon var; ama bu koalisyonu, biz de%il millet çıkarmı" ortaya, onu götürmeye 
çalı"ıyoruz; tarihî bir uzla"ma... Her gün, her hafta “bu Hükümet gitti, gidiyor; se-
çim yapıldı; yapılıyor...” Hani, "u Mesut Yılmaz, bu “seçim” lafını bu kadar söyledi 
de, bari bir defa seçim kazanmı" olsa içim yanmayacak! (DYP sıralarından alkı!lar, 
ANAP sıralarından gürültüler)

NAB" POYRAZ (Ordu) - Hodri meydan...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Her gün; ama her gün, o gitti, bu 

geliyor, bu çıktı, bu geliyor... Seçim de seçim... Birinci gitti... !kinci gitti... Onbe" 
gün sonra... Bir ay sonra... Hayır, olmadı, üç ay sonra... Hayır, iki ay önceydi falan... 
Be" seçim geçirdik; hani, "u Mesut Yılmaz da, bir seçim kazanmı" olsa... (DYP sıra-
larından alkı!lar, ANAP sıralarından gürültüler)



II. Ç"ller Hükümet" • 7021

AHMET KAB"L (Rize) - Siz kazandınız mı?

NAB" POYRAZ (Ordu) - Al kararı gel; var mı kendine güvenin?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Ama "imdi, bakın, ben, size bir 
"ey söyleyeyim: Sayın Mesut Yılmaz’ın o tereddütlü hali var ya; hani, her "eyde, ne 
içinde ne dı"ında; hani gümrük birli%inde, ne içinde ne dı"ında; özelle"tirmede, ne 
içinde ne dı"ında... Seçim için bu kadar söyledi ya, bakın, soruyorum: Hadi, seçime 
var mısın "imdi? Hadi var mısın? Hadi, var mısın? (DYP sıralarından alkı!lar)

$imdi, ne der biliyor musunuz, bakın, aynen söyleyeyim, aynen söyleyeyim...

NAB" POYRAZ (Ordu) - Tarih söyle...

MEHMET SA%DIÇ (Ankara) - $ov yapma, tarih söyle.

CENG"Z BULUT ("zmir) - Tarih söyle...

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Ama ne diyece%ini daha duymadı-
nız... Daha ne diyece%ini duymadınız... (ANAP sıralarından gürültüler, “tarih söyle” 
sesleri)

$imdi beni konu"turmazsanız bir sual daha soruveririm ha! Bir sual daha so-
ruveririm sonra!

Bakın, ne der biliyor musunuz? Bir de, sözünü söyleyeyim, ne diyece%ini; der ki 
“Evet, ama... Hayır, ama...” Aynen böyle der...

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Sen de Ba"bakan gibi konu"!

CENG"Z BULUT ("zmir) - Tarih söyle... Tarih söyle...

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Evet, dersem, kesin “hayır” der-
siniz. Diyeyim mi? Diyeyim mi? Diyeyim ini? Ama “Evet” diyecek misiniz? (ANAP 
sıralarından “tarih söyle, tarih” sesleri)

Söz mü? (ANAP sıralarından “söz” sesleri)

15 Aralık... Ne diyorsun? Ne diyorsun buna? Ne diyorsun buna? (DYP sıraların-
dan ayakta alkı!lar, RP sıralarından alkı!lar)

Sessizli%e bak!

$ADAN TUZCU ("stanbul) - Sayın Ba"bakan, takvime baktınız mı, pazara ge-
liyor mu?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Açıkça söyleyeyim, bu Parlamento-
dan DYP dı"ında hiçbir hükümet çıkmaz, DYP’siz bir hükümet de çıkmaz...

$ADAN TUZCU ("stanbul) - Seçimden önce mi, sonra mı?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - ...ve DYP Hükümetinin güvenoyu 
almadı%ı ortamda da, siz, bu seçim tarihinden kaçarsınız... Açıkça söyleyeyim; siz, 
bu seçim tarihinden kaçarsınız...

NAB" POYRAZ (Ordu) - 15 Aralı%ın daha hangi güne geldi%ini bilmiyorsun; 
cumaya geliyor.
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BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Yani, bir güvenoyu alınmasın ve 
ben diyeyim ki, 15 Aralıkta seçim var, e%er, ANAP buna “evet” derse ben namer-
dim...

SUHA TANIK ("zmir) - 15 Aralık, cuma, Sayın Ba"bakan...

CENG"Z BULUT ("zmir) - 15 Aralık, cumaya geliyor...

AL" KEMAL BA$ARAN (Trabzon) - 15 Aralıkta, Suudi Arabistan’da seçim 
olur! 

MUSTAFA BA$ ("stanbul) - 15 Aralık Cuma, hayırlı gün, Sayın Ba"kan. 

BA$KAN - Sayın Ba"bakan, bir dakikanızı rica edeyim: 

CENG"Z BULUT ("zmir) - Ayın 15’i pazar de%il... 

BA$KAN - Sayın Bulut...

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - ...ama e%er “hayır” derse, Sayın Yıl-
maz namert, tamam mı? Tamam mı? (DYP sıralarından alkı!lar, ANAP sıralarından 
gürültüler) 

CENG"Z BULUT ("zmir) - Sayın Ba"bakan, önce takvime bakın! 

BA$KAN - Sayın Ba"bakan, sürenizi durdurdum; bir dakikanızı rica edeyim. 

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - $imdi, kısaca...

BA$KAN - Sayın Ba"bakan... Efendim, bir dakikanızı rica edeyim; sürenizi 
durdurdum.

Sayın Bulut, rica ediyorum... Bütün grupları, herkes sükûnetle dinledi. Sayın 
Ba"bakanın verdi%i 15 Aralık tarihi, zaten, cumaya rastlıyor efendim. (DYP sırala-
rından alkı!lar) Müsaade buyurun efendim.

CENG"Z BULUT ("zmir) - Sayın Ba"kanım, ayın 15’i pazar de%il; tarihi yanlı".

BA$KAN - Sayın Bulut, lütfen... Dört yıldır hiç ihtar cezası vermedim.

CENG"Z BULUT ("zmir) - Sayın Ba"bakanın verdi%i tarih cuma günü oluyor. 
Ayın 15’i pazar de%il...

BA$KAN - Sayın Bulut... Bakın, dört yıldır, hiçbir arkada"ıma ihtar cezası ver-
medim. Rica ediyorum...

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Ayın 17’sinde yaparız canım; üzül-
meyin o kadar!

BA$KAN - Sayın Ba"bakan, buyurun efendim.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - 5 Nisan kararlarının sonuçlarına 
çok kısa olarak bakmakta yarar görüyorum...

EM"N KUL ("stanbul) - Burayı kahvehaneye çevirdi, Sayın Ba"kan.

BA$KAN - Sayın Kul, siz, bari yapmayın... Rica ediyorum, Sayın Kul...

EM"N KUL ("stanbul) - Ba"bakanı da ihtar edin...
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AL" KEMAL BA$ARAN (Trabzon) - Sayın Ba"bakanın üslûbundan oluyor 
bu, efendim. 

BA$KAN - Sayın Ba"aran, lütfen... Sayın Ba"bakan, buyurun.

CENG"Z BULUT ("zmir) - Ayın 15’i cumaya geliyor, cumaya...

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - 5 Nisandan sonra ortaya çıkan 
tablo "udur: Ba"langıçta 7 milyar dolarlık bir cari i"lemler açı%ı; 14 milyar dolar-
lık ticaret açı%ı... 3 milyar dolar civarında olan Merkez Bankası rezervleri, bir sene 
gibi bir süre sonra, Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervlerine dönü"mü"tür. Bu 
arada, Türkiye, 9 milyar dolar borç ödemi"tir dı"arıya; hiç borç almamı"tır ve bu 
süre zarfında, ayrıca, çok önemli reformları, özelle"tirmeden, BOT’lara kadar, (yap-
i"let-devret modeline kadar) hepsini teker teker yapmı" ve bu arada da, Erzincan’ı 
ba"tan a"a%ıya in"a etmi"tir. Di%er i"lerini de, mümkün oldu%u ölçüde aksatmadan 
ve bir hizmet anlayı"ıyla yürüterek yoluna devam etmi"tir.

Bunları yaparken, Koalisyon !ktidarı gündemde... Koalisyonun orta%ı, 4 genel 
ba"kan de%i"tirmi", bu arada be" seçim yapılmı" ve katılım devrimi ya"anmı"tır. 
Yani, televizyonların ve bütün radyoların “biz radyomuzu istiyoruz; konu"an Türki-
ye” anlayı"ı içerisinde, bir taneden onbe" taneye çıktı%ı ve bol bol konu"ulup, kritik 
edildi%imiz - ki bu do%aldır - bir ortamda bunu gerçekle"tirdik. Bunu küçümsemek, 
hiç kimseye, gerçekle ba%da"ır bir konum getirmez; bunu açıkça ifade ediyorum.

Bu süre zarfında, çok önemsedi%im bir di%er konu, ülkenin büyüme atılımına 
geçmi" olmasıdır. Genelde, böyle bir istikrar programından sonra, ülkelerde, büyü-
meye geçi"te zorlanılır. 1995’in ikinci çeyre%inde, yüzde 13’ü a"an bir rekor seviye 
ile Türkiye, büyümeyi de yakalayabilmi"tir. Bunu çok önemsiyorum, burada, tıpkı 
terördeki mücadelemizde oldu%u gibi, gerçekten, halkımızın vermi" oldu%u deste-
%in ve hepimizin, o gün Hükümette olan herkesin ve iki partinin göstermi" oldu%u 
kararlılı%ın bir sonucu oldu%una inanıyorum. Aksi takdirde, bugün, Türkiye, sadece 
döviz sıkıntısı içinde de%il, birçok yoklukların içerisinde olan ve enflasyonun, ayda 
yüzde 30’lara çıktı%ı bir ülke haline gelirdi.

Eylül ayına kadar, toptan e"ya fiyatlarında, geçen sene yüzde 100’ü geçmi" 
olan fiyat artı"ları, bu yıl yüzde 45 civarındadır. Bu da yeterli de%ildir. Ancak, bir 
yandan büyüme, bir yandan dövizin ödenmesi, borcun ödenmesi, bir yandan da 
bütün istikrar programı ö%elerinin dı"arıdan, borç almadan gidebilmi" olması açı-
sından, dünya platformundaki örnekleri arasında son derece güzel ve ba"arılı bir 
sonucu olu"turmu"tur.

!"te, bugün, sahip çıkmamız gereken, bu büyük fedakârlıklarla ortaya çıkmı" 
olan kısmî istikrarın mutlaka devam etmesidir; çünkü kriz bitmi", belli bir istikrar 
ve denge sa%lanmı"tır. Bunda herkesin payı vardır. Bu istikrarı sa%lamak ve bunun 
gere%ini yapmaya kararlı olmak, 51’inci Hükümetin en önemli meselelerinden bir 
tanesidir. Biz oldu%umuz müddetçe, ülkeyi istikrarsızlı%a bırakmayız; ne ekonomi-
de ne terörde ne de herhangi bir konuda bu ülkeyi istikrarsızlı%a bırakmayız. Eh 
büyük meselelerimizden bir tanesi olarak bunu görüyorum.
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De%erli arkada"larım, yine, tartı"ma konusu olan bazı meselelere gelmek isti-
yorum. Özelle"tirme konusunda "u hususları vurgulamakta yarar görüyorum. Bu 
alanda geciktik, gecikmemize, bilhassa bazı arkada"larımızın burada yoklu%u, “ne 
içindeyim ne dı"ındayım” anlayı"ı epeyce etkili olmu"tur. Özelle"tirme !daresi, uy-
gulamalara yönelik olarak ortaya çıkabilecek birtakım meseleleri de, bugün, artık, 
yava" yava" arkada bırakabilen bir anlayı"ı ortaya koymaktadır.

Arsa rantları konusu gündeme getirildi. Arsa rantlarının önlenebilmesi için, 
özelle"tirme kapsamındaki kurulu"lara ait gayrimenkullerin ayrı ayrı de%erlendiril-
mesi yolunda bir çalı"ma ba"lattık ve bunun ilk örne%i de, Et ve Balık Kurumuna ait 
ta"ınmazların satı"ında gerçekle"mi"tir. Yani, Et ve Balık Kurumu kombinaların-
dan ayrı olarak satı"a sunulan 5 arsa için toplam 1,5 trilyon liranın üzerinde gelir 
sa%lanmı"tır. Yani, arsaları, satılan tesislerden ayırarak bunlar üzerinden bir rant 
sa%lanması meselesini de, Özelle"tirme Kurumu yine ortaya koyabilmi" ve uygula-
maya koyabilmi"tir. Bunu da ayrıca ifade etmekte yarar görüyorum.

Önümüzdeki günlerde bu anlayı" devam edecektir. Sümer Holding, TURBAN, 
PETK!M, SEK ve Sivas Demir Çelik Fabrikası gibi kurulu"lara ait bazı arsa ve bina-
ların ayrı ayrı satılması da, bu konuda yapılan çalı"maların di%er örnekleridir.

Bir di%er uygulama - ki, buna da de%inildi - özelle"tirmenin, istihdam ve üretim 
kaybına neden olmasını önleyici yeni tedbirler meselesidir. Getirilen bir yenilikle, 
idare, bazı ihalelerde, alıcı firmalara satın alacakları i"letmenin faaliyetlerini belli 
bir süre - ortalama üç yıl - devam ettirme ko"ulunu aramı" ve i"letmede çalı"an per-
sonelin haklarını koruyucu bazı önlemler almı"tır. Buna en son örnek olarak, SEK, 
Et ve Balık Kurumu ve Adıyaman Çimentonun özelle"tirilmesi sırasında alınan ted-
birleri gösterebiliriz. Mesela, Adıyaman Çimentoda, alıcı firmadan, üç yıl süreyle is-
tihdam garantisi alınmı"tır. Yani, özelle"tirme esnasında, i"çileri koruyan, onların 
istihdam haklarını koruyan yakla"ımlarımız devam etmektedir. Bu da, yine, yeni 
yasa içerisinde yer almı" ve uygulamaya konulabilmi" meselelerdendir.

Arkada"larımız, genelde, Türkiye’nin elektriksiz kalmaması gere%ine i"aret 
ettiler; do%rudur. Bu konuda Yüce Meclisi bilgilendirmek istiyorum. Türkiye’nin 
elektriksiz kalması elbette kabul edilebilir bir olay de%ildir. Bu nedenle, önümüz-
deki yıllara dönük olarak çok sayıda proje üzerinde çalı"malar sürdürülmektedir. 
Bunların içerisinde, bu kamu projelerinin yanı sıra, yap-i"let-dev-ret modeli ve 
otoprodüktör yakla"ımı içerisinde, özel "irketlerce çok sayıda santral projesi üze-
rinde durulmaktadır. Halen, kamu kurulu"ları tarafından yatırımları hızla sürdürü-
len projeler arasında "unlar bulunmaktadır: Çayırhan Termik Santralı 3 ve 4’üncü 
üniteler 300 megavat, Kangal Termik Santrali 3’üncü ünite 150 megavat; Çatalan 
Hidroelektrik Santralı 159 megavat, Kralkızı, Dicle Hidroelektrik Santralları 204 
megavat, Peri-Özlüce Hidroelektrik Santralı 170 megavat, Batman Hidroelektrik 
Santralı 198 megavat.

Bu projeler dı"ında, ihale çalı"maları süren veya çalı"maları ba"latılan çok sayı-
da ayrıca proje vardır. Bu projelerin ba"ında 1.400 megavat gücündeki Bursa Do%al-
gaz Kombine Çevrim Santralı gelmektedir. Di%er yeni projeler arasında, Karkamı", 
Obruk, Alpaslan, Uzunçayır, Kılavuzlu, Uluabat projeleri bulunmaktadır ve 700 
megavat civarında bir ek güç sa%layacaktır.
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Yine, 1995 yılı içerisinde çok sayıda yap-i"let-devret projesi nihai a"amaya ge-
tirilmi"tir; Marmara Ere%lisi’nde 500 megavat ve !stanbul-Esenyurt’ta 180 mega-
vatlık iki do%algaz santralının temeli atılmı"tır. 672 megavatlık Birecik projesinde 
sorunlar çözülmü", yatırım faaliyetleri de bugünlerde ba"lamı" durumdadır; yani, 
i"çiler, bugün çalı"ıyor durumdalar.

Yine, bu projelerin dı"ında, yapım a"amasına getirilmi" yap-i"let-devret pro-
jeleri arasında "u projeler de mevcuttur: Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santralı 180 
megavat, Of-Solaklı Hidroelektrik Santralı 1.380 megavat, Konaktepe Hidroelekt-
rik Santralı 210 megavat, Yamula Hidroelektrik Santralı 100 megavat, Ycdigöze 
Hidroelektrik Santralı 1.300 megavat, Boyabat Hidroelektrik Santralı 1.513 mega-
vat. Çok sayıda di%er yap-i"let-devret projeleri üzerinde de çalı"malarımız devam 
etmektedir.

En önemlisi, bunu uygulamaya koyabildik; Birecik’te bunu gördük. Yani, bu 
sistem, büyük engellemelerden sonra, nihayet çalı"abiliyor. Bu, bence, çok önemli 
bir ba"arıdır; çünkü bizden önceki iktidarlar döneminde ba"lamı", ancak nihayete 
vardırabildi%imiz bir yakla"ımdır. Bütçe dı"ındaki imkânlarla - yani özel sektörle 
- ve dı"borç almadan dı" kaynakların seferber edilebildi%i, 20 ilâ 25 yıl arasında 
vadelerle bu imkânları ülkemize getirebildi%imiz bir yakla"ımı, Türkiye, artık, kul-
lanabilmektedir. Bunu, oldukça önemli bir mesele olarak görüyorum.

Yine, yap-i"let-devret modeli dı"ında, otoprodüktör olarak sanayiciler tara-
fından, 1.030 megavatlık santral için müracaatta bulunulmu"tur; bu müracaatlar 
mevcuttur. Bu santralların yapımları üç yıl içerisinde etap etap gündeme gelebile-
cektir. Bütün bu sayılan santral projeleriyle, ülkenin kısa ve orta vadedeki enerji 
taleplerine, kesintisiz bir "ekilde cevap verilmesi mümkün olacaktır.

Bir di%er mesele, petrol boru hatlarına ili"kindir. Burada bir yanlı" anlama ol-
du%unu görüyorum. Petrol boru hatları, gerçekten, bütün dünyada, Türkiye’nin bir 
zaferi olarak basında yer almı"tır. Bu zaferin, ülkemizde de memnuniyet yaratması 
ve insanlarımızı sevindirmesi do%al olurdu. Ancak, bunu kabullenemeyen bir an-
layı"ın sergilenmeye devam etti%ini görüyorum, bir anla"mazlık da var herhalde.

Sayın Yılmaz, çift güzergâhla ta"ınacak Azerbaycan erken petrolünün miktarı 
hakkında yanlı" bilgi almı", öyle gözüküyor. Ayrıca, kapasite ile fiile akacak olan 
miktarı birbirine karı"tırıyor, öyle anla"ılıyor. Azerbaycan erken petrolünün tüm 
miktarı 5-6 milyon ton/yıl civarındadır. Ayrıca, Bakü-Supsa hattının azamî kapasi-
tesi 6 milyon ton ile sınırlandırılmı"tır. Bu bakımdan, 30 milyon ton gibi abartılı ra-
kamlar söz konusu de%ildir. Kaldı ki, Hükümetimiz, Supsa’ya gelecek erken petro-
lün tamamını satın almayı taahhüt etmi"tir. Bu petrol, kontrolümüzde, Anadolu’da 
veya Karadeniz ülkelerinden birindeki rafinelerde tüketilecek, Bo%azdan geçmeye-
cektir. Her halükârda, batı güzergâhının açılması, Bakü-Ceyhan hattının ilk aya%ı-
nı te"kil edece%i gibi, ileride, tüm Azerbaycan petrolünün, Rus sistemi vasıtasıyla 
Bo%azlara yüklenmesi tehlikesini uzakla"tırmı"tır.

NAB" POYRAZ (Ordu) - Bunu kim söylüyor?
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Yok öyle bir "ey.
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BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Bu, anla"manın içeri%inde yazıl-
maktadır. Bu, yapılan açıklamalarda ve anla"ma metninde açıkça ortaya konmu"tur 
ve sorulan suallere de, tüm yetkililer aynı "ekilde cevap vermi"lerdir.

NAB" POYRAZ (Ordu) - Anla"mada öyle bir madde yok.
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Yalnı" bilgi veriyorsunuz.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Bunların metinleri de, ayrıca, Dı-

"i"lerimizde mevcuttur.
NAB" POYRAZ (Ordu) - Hayal o, hayal...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - De%erli arkada"larım, biraz da, 

kalkınmada öncelikli yörelerin geli"tirilmesi için kamu yatırımlarına de%inmek is-
tiyorum; çünkü bu, çok önemsedi%imiz bir di%er konudur; önümüzdeki günlerin 
bir di%er meselesidir. Bu yörelerin daha hızlı geli"tirilmesi politikalarına mutlaka 
devam edece%iz. Özel sektör bu amaçla desteklenecektir.

Geçmi"te, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer almı" olan Gaziantep 
ve Denizli !llerimiz hızlı bir geli"me süreci içerisine girmi"tir. Halen bu yöreler kap-
samında bulunan Elazı%, Kahramanmara", Malatya, Erzurum ve Çorum !llerimizde 
de, son yıllarda, kalkınmada öncelikli yöreler politikaları çerçevesinde, özel kesim 
yatırımlarında önemli geli"meler kaydedilmi"tir. Yedinci Be" Yıllık Kalkınma Pla-
nı çerçevesinde yapaca%ımız altyapı ve hizmet yatırımlarıyla, bölgeler ve illerarası 
geli"mi"lik farklarının azaltılmasına özen gösterilecektir. Bu çerçevede istihdama 
ve yerel kaynaklara a%ırlık veren bölgesel geli"me projeleri ba"latılacaktır; özellikle 
Yedinci Be" Yıllık Plan, bu konuda geçerlili%ini muhafaza etmektedir ve öncelik-
lerimizi saptamaktadır. Halen, Zonguldak, Bartın ve Karabük !llerimizi kapsayan 
bölgesel geli"me projesinin saha çalı"maları ba"lamı" bulunmaktadır; 1996 yılında 
tamamlanacak bu çalı"ma ile bölgenin altyapı yatırım ihtiyacı, sektörel ve mekânsal 
geli"me istikametleri belirlenecek ve yeni istihdam alanları ortaya konulacaktır.

Önem verdi%imiz bir di%er mesele - ki bu konu üzerinde konu"macılar durdu-
lar - kadınlarımız ve gençlerimizle ilgili bazı geli"melerdir; müsaadenizle bunları 
açmak ve açıklamak istiyorum.

Kadınların, e"it statüye sahip bireyler olarak toplumsal ya"amın her alanın-
da katılımlarının sa%lanması amacıyla, gerekli kurumsal ve hukukî düzenlemelere 
önem verilmektedir.

Kadının statüsünü yükseltmek ve uluslararası düzeyde kadınlarla ilgili olarak 
alınan kararlara uyumu sa%lamak için, 1990 yılında, Çalı"ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı%ına ba%lı olarak kurulan Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlü%ü, 
1991 yılında Bakanlı%a ba%lanarak, bizim iktidarımız süresinde, kadın ve sosyal 
hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanlı%ı bünyesinde görevini sürdürmü"tür.

Kadın giri"imcili%ini özendirmeye çok büyük önem verdik ve ilk kez, kadınları-
mıza, Halk Bankası kanalıyla özel kredi tahsis ettik. Bu, ilk kez oluyor. Bunu kimle-
re yaptık; birçok alanda, kendi evinde i"yeri açıyor olabilir; hatta, kendi evinde kre" 
i"letiyor veya çocuk bakımı yapıyor olabilir veya makineyle dokuma i"lemi yapıyor 
olabilir; herhangi bir konuda, e%er, kendi evinde i" yapmak istiyorsa, kadınlarımız 
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için özel kredi açıldı. Bu, yeni bir olaydır, a"a%ı yukarı bir aylık bir olaydır ve bunu 
ilk etapta 5 trilyona çıkardık.

E%er kadınlarımız, ev dı"ında, herhangi bir i"yeri açmak için kredi kullanmak 
istiyorlarsa, yine, tıpkı esnafa yaptı%ımız gibi - esnafın kredilerini nasıl 2 trilyon-
dan 20 trilyona çıkardıysak - kadınlarımız için de, ilk kez, Halk Bankası kanalıyla 5 
trilyon i" kurma kredisi verdik.

Bunun yanında, bir de gençlerimiz için aynı "eyi yapıyoruz. Onlar için de, ba"-
langıçta, yine 5 trilyon olmak üzere bir kredi mekanizması i"lemeye ba"lamı"tır. 
Açıkça söyleyeyim, esnafımız, Halk Bankasının kredilerinden çok memnun kal-
mı"tır ve bu, gerçekten, istihdam imkânlarına büyük ölçüde katkıda bulunmu"tur. 
$imdi, aynı "eyi gençlerimiz için de yapaca%ız; yani, kadınlarımız, esnafımız ve 
gençlerimiz...

Esnafımızın kredileri 20 trilyona çıktı, kadınlarımız için 5 trilyonu a"tık, genç-
lerimiz için de, kendi i"yerlerini kurabilmelerini sa%lamak; yani, sadece devlet kapı-
sında bekleyip, ba"ka hiçbir istihdam imkânı yok demesinler diye devlet onlara bir 
imkân hazırlasın; ama kendi i"yerini açmak için hazırlasın; olay budur. Onun için 
de, 5 trilyon lirayı, ayrıca, yine, Halk Bankasından, böyle bir imkânı gençlerimize 
mutlaka aktarmak niyetindeyiz. Bu mekanizma da ba"lamı"tır; yani, ba"layacak de-
%il, ba"lamı"tır. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Yine, bu sırada ve bu kapsamda, özürlülerimize de%inmek istiyorum. Özürlü-
lerimiz için yeni bir kanun tasarısını, 51’inci hükümet ortaya koyacaktır. Önemli 
olan özürlülerimizi, acınacak fertlerimiz olarak görmek de%ildir; tam tersine, on-
ları, toplumun bir parçası yapabilmektir; yani, onlara istihdam imkânının kapısını 
açabilmektir. Bu yakla"ım içerisinde, i"yerlerinde, özürlülerimizin daha fazla ça-
lı"masına - oran olarak - imkân verecek ve böylece, istihdam imkânını artıracak 
bir yakla"ımı, di%er istekleriyle birlikte, 51’inci hükümet ele alacak ve Meclisinizin 
onayına sunacaktır.

Toplumumuzun temelini olu"turan ve gelece%in güvencesi olan gençlerin, e%i-
tim, sa%lık, çalı"ma hayatı, sosyal güvenlik ve istihdam konularındaki sorunlarının 
çözümüne ili"kin geli"meler de devam etmektedir ve bu, çok da önemli bir konudur. 
Bu kapsamda, 1988-1989 ö%retim yılında, Yurtkur’un yatak kapasitesi, 44 il ve 6 
ilçede, 95 bin 73 iken, bu kapasite, 1990-1991 ö%retim yılında 111 bine, 1993-1994 
ö%retim yılında 139 bine çıkarılmı"tır. 1994-1995 ö%retim yılında ö%renim kredisi 
ödemesi yapılan toplam ö%renci sayısı da 290 bindir. Bu, DYP-SHP !ktidarı süresin-
de olan olaydır.

1993-1994 ö%retim yılında 280 çıraklık e%itim merkezînde, 75 meslek dalında 
e%itim gören aday çırak ve kalfa sayısı, toplam 201.715’e çıkmı"tır; yani, bu, genç-
lerimizi, i" bulamayan lise mezunları olarak de%il, aynı zamanda, meslek sahibi, 
ortae%itimi bitirmi" gençlerimiz olarak görmeyi hedefleyi"imizin bir delilidir.

Yine, gençlik kesiminin sorunlarını çözmek ve gençlerin kalkınma sürecine 
katkı ve katılımlarını artırabilmek amacıyla bu kesime sunulan hizmetlerin sayı ve 
nitelik olarak artırılması hedeftir; bu amaçla, gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
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Bu arada, esnaflarımıza ve küçük ve orta ölçekli i"letmelere ili"kin bir iki geli"-
meye de i"aret etmeyi gerekli görüyorum. Küçük ve orta ölçekli i"letmeler ve esnaf 
kesimi, üretimin ve istihdamın belkemi%i durumundadır. Esnaf ve sanatkâr siciline 
kayıtlı esnaf ve sanatkâr ve küçük sanayici sayısı, 1995 yılı itibariyle 2,9 milyondur; 
yani, yakla"ık 3 milyon insandır ve küçük sanayi sitelerindeki i"yeri sayısı da 66 bine 
ula"mı" durumdadır ve bu alanda, özellikle, esnaflarımızın ve sanatkârlarımızın 
bütün meselelerine e%ilen bir anlayı"ı - kredi ötesinde - 51’inci hükümet, büyük 
bir kararlılıkla ele alacaktır ve yasal geli"meleri, yine, Meclisin onayına sunacaktır.

Biraz, tarıma geçmek istiyorum; çünkü tarımda, gerçekten, 49’uncu ve 50’nci 
Hükümetler, çok önemli geli"meleri ve özellikle 50’nci Hükümet, çok de%i"ik bir 
görü"ü ortaya atmı"tır; bunu, reddetmek mümkün de%ildir.

Bu yakla"ım içerisinde desteklemenin kalktı%ını söyleyenler, bunu hiç anlama-
mı"lar, bizim düzenimizi dahi anlayamamı"lar; çünkü desteklerin kalktı%ı do%ru 
de%ildir. $imdi, bazı gerçekleri rakamlarıyla ifade edeyim: Destekleme, nihaî ürün-
den kaldırılıp girdiye uygulanmı"tır; nihaî üründe de dünya fiyatlarına ula"ılmı" ve 
çiftçimiz dünya refah düzeyini yakalamı"tır.

$imdi, bazı gerçeklere ve rakamlara beraberce bakalım: Esasen, çiftçinin mem-
nuniyeti kısmen buradan sa%lanmı"tır. Bakın, 1980’de - yani, bizden önceki iktida-
rın hükümeti devraldı%ı yıl - çiftçinin ve tarımın millî gelirden aldı%ı pay yüzde 33 
iken, 1991’de - Sayın Mesut Yılmaz’ın istikrar programını ben 18 ayda bitiremem 
diye bırakıp gitti%i günlerde - bu oran yüzde 15,5’e gerilemi"; yani, millî gelirdeki 
pay yüzde 33’ten yüzde 15,5’e gerilemi".

$imdi, bugün, size bazı rakamları vermek istiyorum. Bu rakamlar, Sayın Mesut 
Yılmaz’ın ifade etti%i gibi de%il. $imdi, ben, önce onun söylediklerini söyleyece%im, 
bir de do%ruları söyleyece%im.

Sayın Yılmaz, a"a%ıdaki ürün fiyatları için "öyle söyledi: Pamukta 8 kat, ayçiçe-
%inde 8 kat, bu%dayda 10 kat, pancarda 12 kat... Bunlar, yanlı" bilgi. Bakın, "imdi 
do%rularını söylüyorum...

NAB" POYRAZ (Ordu) - Do%ru yok ki...

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - 1991-1995 yılları arasında...

Bakarsınız piyasalara, görürsünüz canım... Yani, hadi sual sormayaca%ız, onu 
anladık da, konu"mayacak mıyız da?

NAB" POYRAZ (Ordu) - Sayın Ba"bakan, bir ekme%in kaç lira oldu%unu bili-
yor musunuz?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Yani, demokraside, konu"mak da 
mı yok? Siz söylediniz, "imdi bizde kar"ılı%ını veriyoruz…

REF"K ARSLAN (Kastamonu) - Do%ruları konu"aca%ız...

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Do%ruları söylüyorum; çünkü bu, 
Türk çiftçisinin dünya düzeyindeki fiyatlarla, dünya düzeyindeki refahı yakalama-
sının tescilidir, ifadesidir. (DYP sıralarından alkı!lar)
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$imdi, bakın, Sayın Yılmaz “pamuktaki fiyat artı"ı - 1991-1995 yılları arasında 
- 8 kat” dedi. Gerçek nedir; 8 kat de%il, 19 kattır.

RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) - Pamuk 1991’de 4 bin lira idi.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - $imdi, ayçiçe%indeki fiyat artı"ı 8 

kat de%il, 12 kat; bu%daydaki fiyat artı"ı 10 kat de%il, 12,5 kat; pancardaki fiyat 
artı"ı ise 12 kattır.

NAB" POYRAZ (Ordu) - Sen hesabı unutmu"sun.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Yani, yüzde 100’ler falan demiyo-

rum, bir yüzde 100, bir yüzde 100 daha, bir yüzde 100 daha; bunu 12 defa sayacak-
sınız... 12 kat. Durum budur.

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Aman, ne kadar farklı...
RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) - Ayçiçe%i de 1991’de 2 bin lira idi.
ENG"N GÜNER ("stanbul) - Girdi fiyatları ne kadar?
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - $imdi, fındık fiyatı da, "u anda ha-

len, üreticiler için, Fiskobirlik teslimi 72 bin liradır. Yalnız, bunu da düzeltece%iz. 
Desteklemeyle mi; hayır; özerkle"tirdi%imiz birliklere kredi imkânı verece%iz; ama 
kendi kendilerini yönettikleri bir ortamda. Dolayısıyla, döner sermayeli olarak, bu 
i"i çok daha iyi bir biçimde halletmeleri imkânına sahip olacaklardır.

RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) - Gübre 6 bin lira idi.
NAB" POYRAZ (Ordu) - Gücünüz varsa Karadeniz’e gidelim. 
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Hani, Sayın Yılmaz’ın Özal’ı red-

detmesini gayet iyi anlıyorum; çünkü Özal, “bizim dü"ündüklerimizi onlar hayal 
bile edemezler” demi"ti; ben de "imdi diyorum ki, hayal etmeyi bırakın, sistemi 
anlayamıyorlar bile; açıkça budur. (DYP sıralarından alkı!lar, ANAP sıralarından “onu, 
sizin için söyledi” sesleri)

NAB" POYRAZ (Ordu) - Tiyatro sanatçısı gibi konu"uyorsun da ondan.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Bu%dayı kar"ıla"tırmamı istediniz. 

Bu%dayın "u andaki piyasa fiyatı, Anavatan !ktidarının devretti%i fiyatın 10 katı 
de%il, tam 18 ilâ 20 katı arasındadır... (DYP sıralarından alkı!lar)

RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) - Bu%dayın kilosunu kaça ithal ettiniz?
NAB" POYRAZ (Ordu) - Bu, matemati%i unutmu".
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Bunu yaparken, esnaftan, bilmem, 

o kesimden, bu kesimden paraları alıp da banka kesimine rant diye de vermedik. 
Ne yaptık; çiftçinin eline verdik. Eskiden ne yapılıyordu; eskiden, destekleme diye...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BA$KAN - Sayın Ba"bakan, size 5 dakika daha süre veriyorum, toparlar mısı-

nız lütfen. 
RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) - Sayın Ba"bakan, 1991’de bu%day kaç liray-

dı? 
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BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Gübre kaç para gübre?
RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) - Bu%day piyasada kaç lira, siz kaç liraya it-

hal ediyorsunuz, söyler misiniz?
BA$KAN - Buyurun Sayın Ba"bakan.
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Te"ekkür ediyorum.
$unu açıkça söylemek isterim: Önümüzdeki günlerde, çok önemli biçimde, 

hayvancılı%ın üzerine gidece%iz. Güneydo%uda, sadece konut de%il, aynı zamanda, 
hayvancılı%ın yanında birçok meseleleri çözece%imizi söylemi"tim; ama hayvancı-
lık, gerçekten, bizden önceki iktidar döneminde öldürülmü"tür; in"allah, bunu ye-
niden canlandırmak bizim !ktidarımıza nasip olacaktır; önümüzdeki meselelerden 
bir tanesi de budur.

$imdi, gümrük birli%ine ili"kin bir konuya de%inmek istiyorum. Sayın Mesut 
Yılmaz, nihayet – anlıyorum - fikrini, yine de%i"tirmi"; ne içinde ne dı"ında var ya 
hani... Gümrük birli%ine, ilkönce “kar"ıyım” diye ilan etti; bugün, memnuniyetle 
görüyorum ki, artık, gümrük birli%ine kar"ı de%il. Ben, tabiî, Sayın Erbakan’ı anla-
mı"tım; ama Sayın Yılmaz’ın kendisiyle aynı do%rultuda dü"ünmesinde biraz zorlu-
%um vardı. Tabiî, beyanları vardır “gümrük birli%ine tümüyle kar"ıyız” diye. Bugün-
kü beyanını, kendi kendini reddetmesi olarak görüyorum; ama olumlu bir geli"me 
olarak nitelendiriyorum. Onun için, hayırlı olmasını diliyorum. (DYP sıralarından 
alkı!lar)

Bu konuda söyledikleri do%ru de%ildir; anla"malar, aslında, çok farklı düzeyde-
dir. Bütün bunların içerisine girmemiz mümkün; ancak, "unu, "öylece söyleyerek, 
bu konuya, belki biraz ı"ık tutmak mümkün olabilir: Gümrük Birli%ine uyum için 
Avrupa Birli%inin verece%i yardım, Sayın Yılmaz’ın söyledi%i gibi, son be" yıl için 
2,5 milyar dolar de%ildir, 2,5 milyar ECU’dür; bu da, yakla"ık 3,2 milyar dolardır. 
Yunanistan’a Avrupa Birli%i tarafından verilen ve 15,5 milyar dolar oldu%u söyle-
nen uyum yardımının yüzde 70’i tarım alanındaki uyumu sa%lamak için verilmi"tir. 
Gümrük birli%i, tarım alanında uyumu kapsamadı%ından, bu alanda Türkiye’nin 
yardım almaması do%aldır. Kaldı ki, Türkiye’nin gümrük birli%inden bekledi%i temel 
ekonomik çıkar, dı" yatırımlardan olu"maktadır; en önemli mesele budur, yabancı 
sermayenin ve dı" yatırımların Türkiye’ye akması meselesidir ve bu, olmu"tur.

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

Gümrük birli%inin, otuziki yılın en büyük ba"arısını olu"turaca%ına ve bu ba"a-
rıda da 49’uncu ve 50’nci Hükümetlerin hiç yadsınmayan katkısı oldu%una, bir kez 
daha i"aret etmek isterim.

6 Martta Ortaklık Konseyinde kabul edilen kararları olu"turan müzakere süre-
cini, 50’nci Hükümet, ba"arıyla yürütmü"tür. Bu kararları dikkatle okuyan herkes, 
Türkiye’nin çıkarlarının korundu%unu görecektir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; bugün, "u konuyu açıkça ortaya koyarak, 
sözlerimi bitirmek istiyorum: Muhalefet, mutlaka iktidarı ele"tirecektir. Bu, i"in 
do%asında var; bunu, do%al kabul ediyorum. Siyasî partiler, birbirlerine rakiptirler; 



II. Ç"ller Hükümet" • 7031

ancak, ülkenin gelece%ine rakip de%ildirler. Her "eye kar"ı olmak, muhalefet etmek 
de%ildir. Terör olmuyor, hayır; ekonomideki istikrar programı i"lemedi, hayır; özel-
le"tirmeye, hayır; gümrük birli%ine, hayır; 8’inci maddeye, hayır; boru hatlarına, 
hayır... Sayın Yılmaz, neye evet? (ANAP sıralarından gürültüler)

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Gitmene evet!
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Mesela, Sayın Yılmaz’ın, güney-

do%uya bakı" açısı var; kıtadan kıtaya de%i"iyor bu bakı". Yenidünyada bir güvercin 
olan Yılmaz, CIA Ba"kanı adayıyla görü"mesini takiben, 24 Mart tarihli Milliyet Ga-
zetesinde, Kürtçe e%itim ve yayın hakkını savunmu"tur. Sayın Yılmaz, Türkiye’ye 
gelince, partisindeki tepkileri dikkate alarak, bunları tamamen unutmu"tur. Sayın 
Yılmaz’ın, nerede durdu%unu, ne yaptı%ını, genelde anlamak da pek mümkün de-
%ildir. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Örnekleri ço%altabiliriz; ama bu ko-
nuda...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Ba%lıyorum Sayın Ba"kan. 
BA$KAN - Ne kadar süre istiyorsunuz efendim?
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Birkaç dakika Sayın Ba"kan. 
BA$KAN - Efendim, 5 dakika daha süre veriyorum; buyurun.
H. FECR" ALPASLAN (A#rı) - Sayın Ba"kan, yarım saat daha süre verin; ti-

yatroya gitmeyece%iz bir sene; burayı seyredece%iz...
BA$KAN - Sayın Ba"bakan, siz buyurun...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Bir Hükümet Programının daha 

tartı"ılmasının sonuna geldik. Konu"mamı ba%larken, bazı hususların altını çizerek 
dikkatlerinize sunuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ulusun temsilcisi, çö-
zümün yeridir. Toplumsal özlemlerin gerçekle"tirilece%i yer, burasıdır; ba"ka yer de 
yoktur. Çözüm, demokrasinin peki"mesinde, bunalımın hallinde. Muhtıra vesaire 
lafları, benim, dilimde de yok, gönlümde de yok. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, 
alkı!lar) Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar ya"ayacaktır.

Bir hususu, bu kürsüden, Yüce Türk Milletine sunmak istiyorum: 1991 yılı 20 
Ekim ak"amı, ulusal irade, DYP’yi en büyük parti olarak Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine sokmu" ve hükümet etme hakkını, bazı destekle DYP’ye tevdi etmi"tir. Ba"ka 
bir deyimle, millet, DYP’ye hükümet etme hakkını ve vekâletini vermi"tir.

RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) - Siz yoktunuz o zaman; sizin gelece%inizi 
bilmiyordu millet; sizin Ba"bakan olaca%ınızı bilmeden yerdiler.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Ama görüyoruz ki, bugün, her yola 
ba"vurarak, DYP’yi hükümet etme hakkından yoksun kılma giri"imleri vardır.

RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) - Millet, Çiller’in gelece%ini nereden bilsin...
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Dikkatinizi çekerim; el altından 

yürütülen bu siyasî giri"imler, 20 Ekim 1991’de ifade edilmi" ulusal iradeyle zıtla"-
mak, zıtla"ır konuma girmek ve ona kar"ı çıkmak demektir.



7032 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

NAB" POYRAZ (Ordu) - Seçime gir çık da, ondan sonra...

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Yüce Meclisin sa%duyusu, bu millî 
irade sapmasına müsaade etmeyecektir; ancak, ülkeyi siyasî, ekonomik ve sosyal 
istikrarsızlı%a sürüklemek ve neticede bir rejim bunalımı yaratmak amacına yönelik 
olarak, tamamen maksatlı çalı"maların oldu%unu da, görmezlikten gelemeyiz. Aziz 
Türk Milleti ve Türk kamuoyu "unu bilmelidir ki, halen Ba"bakanı oldu%um bir ana-
yasal hükümet i"ba"ındadır. Türkiye’de, DYP dı"ında bir hükümet olu"umu, hiçbir 
"artta mümkün de%ildir. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) — Aksini iddia eden yok zaten; sadece, sizi 
istemiyorlar.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Esasen, kurdu%umuz bugünkü 
anayasal hükümet, Yüce Meclisin güvenine mazhar olacaktır; demokratik çözüm, 
mutlaka bulunacaktır. Türkiye, fırsatlar yönünden yol ayırımında; elini uzatsa tu-
tacak, ça%ı yakalayacak. Ülkenin gelece%ini sa%lamla"tıracak karar yeri burası; siz-
lersiniz. Hisle de%il, akılla; parti çıkarıyla de%il, ülke çıkarıyla hareket edece%inize 
güveniyorum.

RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) - Ama sizi istemiyorlar Sayın Çiller.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Vicdanlarınızın sesine göre hare-
ket edece%inize de eminim.

RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) - Yalım Erez uyuyor mu bu tarife?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Türkiye, hükümet istiyor; Türkiye, 
istikrar istiyor; Türkiye, bunalımı istemiyor; Türkiye, çözüm istiyor. 

H. FECR" ALPASLAN (A#rı) - Hayrola, istifa mı ediyorsunuz?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Türkiye, 21’inci Yüzyıla hazır; öyle 
inanıyorum ki, Yüce Meclisimiz de hazırdır.

NAB" POYRAZ (Ordu) - Veda konu"ması mı yapıyorsunuz Sayın Ba"bakan?

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Hükümet krizinin rejim bunalı-
mına dönü"memesinin sorumlulu%u, Parlamentonundur. Parlamentolar, krizlerin 
yaratıldı%ı de%il, çözüldü%ü yüce kurumlardır.

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Pazar günü çözece%iz.

BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Türk Parlamentosunun da böyle 
yapaca%ına inanıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum ve hepinize say-
gılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar)

BA$KAN - Sayın Ba"bakan, te"ekkür ediyorum.

Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın, Ba#bakan Tansu Çiller’in, ileri sür-
mü# oldu$u görü#lerden farklı görü#leri kendisine atfetmesi nedeniyle konu#-
ması
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BA$KAN - Sayın Çay, sizin bir talebiniz var. Sizin konumunuz itibariyle bunu 
yerine getirmem - biliyorsunuz, kadim dostumuzsunuz; ama - mümkün de%il; an-
cak, Sayın Baykal’ın bir talebi var; kendilerinin ileri sürmedi%i bir görü"ün kendile-
rine atfından... (ANAP sıralarından “Kaçma Sayın Ba!bakan!” sesleri)

Efendim, müsaade buyurun; siz, her yürüyü"ü kaçı" sayarsanız, bu i"in altın-
dan kalkamayız. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Bulut, lütfen bu huyunu unut...

Sayın Baykal, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkı!lar)

DEN"Z BAYKAL (Antalya) - Te"ekkür ederim Sayın Ba"kan.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; itiraf edeyim, Sayın Ba"bakanı, bugün, 
hiç görmedi%im bir havada gördüm; çok "en "akrak, çok mutlu; öyle anla"ılıyor ki, 
üzerinden büyük bir yük kalkmı" gibi bir hali var.

NAB" POYRAZ (Ordu) - Pazar günü kurtulacak.

DEN"Z BAYKAL (Devamla) - Evet, öyle anla"ılıyor.

Bugünkü konu"masından, Sayın Ba"bakanın, bugüne kadar pek fark etmedi%i-
miz bir yetene%ini de tespit etti%imizi söyleyebilirim; müthi" bir "ov yetene%i var. 
Umarım, Sayın Ba"bakan, bu yetene%ini, önümüzdeki günlerde de%erlendirmek 
için yeterli fırsatı bulacaktır.

De%erli arkada"larım, Sayın Ba"bakan, benim cevaplamam gereken bazı iddi-
alar ortaya attı; Cumhuriyet Halk Partisinin reddimiras yaptı%ını ifade etti. Sayın 
Ba"bakan, bir süredir bu sözleri kullanıyor. Öyle anla"ılıyor ki, bu iddiaya epeyce 
bel ba%lamı". Bizim, reddimiras yaptı%ımız anlayı"ını, Cumhuriyet Halk Partisinin 
safları içerisine aktarabilirse, çok muhtaç oldu%u deste%in bir kısmının, belki, bu-
radan gelebilece%ini hesap ediyor olmalıdır; ama Sayın Ba"bakan, ba"ka kapıya... 
(CHP sıralarından alkı!lar)

Cumhuriyet Halk Partisi, bütün milletvekilleriyle, pazar günü görevini yapa-
caktır. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir ayırım yaratma, bir farklılık olu"tur-
ma ve bu ayırımdan kendisi için bir yarar sa%lama hesabı, bo" çıkacaktır.

Sayın Ba"bakan, toplusözle"me stratejisiyle ilgili olarak benim yaptı%ım öneriyi 
haklı buldu%unu ve bunu destekledi%ini ifade ediyor ve o yönde giri"imler yaptı%ını, 
o çerçevede Haber-!"’le bugün bir anla"ma yaptı%ını söylüyor. Sayın Ba"bakanı kut-
luyorum; ama ben, bu öneriyi yirmi gün önce yapmı"tım. Sayın Ba"bakan, ke"ke, 
yirmi gün önce o yönde çalı"malara ba"lamı" olsaydı da, olay, bugünkü noktasına 
gelmeseydi. Gerçi, Sayın Ba"bakan, yirmi gün önce benim yaptı%ım bazı önerileri 
de%erlendirmedi%i için, "u anda, herhalde, çok pi"man bir noktadadır; ama sendika 
stratejisiyle ilgili olarak altını çizdi%i noktayı ben de tekrar vurgulamak istiyorum.

E%er, yirmi gün önce, "eker i"kolunda, arkada"larımızın yapmı" oldu%u anla"-
mayı engellememi" olsaydı, 35 bin "eker çalı"anı ile 2 milyon pancar üreticisini kar-
"ı kar"ıya getirme durumuna, bizzat kendisi sokmamı" olurdu. O anla"mayı yirmi 
gün önce yapmı" olsaydı veya yapıldı%ı anda engellememi" olsaydı; "eker i"çisi, gre-
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vini sona erdirmi", "eker fabrikalarını üretime sokmu"; pancar üreticisi de pancar 
sökümünü gerçekle"tirmi" bir noktaya yirmi gün önce gelebilirdi.

De%erli arkada"larım, Sayın Ba"bakan, seçim ça%rısını, nedense, ANAP’a yaptı, 
bize yapmadı. Ben, bundan biraz alındım; ke"ke bize de seçim ça%rısı yapsaydı diye 
dü"ündüm; ama Sayın. Ba"bakan, bize, seçim ça%rısı yapmasa da, ben, cevabımı 
bildiriyorum:

Sayın Ba"bakan, istedi%iniz tarihte seçime, evet; ama önce güvenoyu alınız, 
hükümet olunuz, ondan sonra, istedi%iniz tarihte seçime “evet” diyorum.

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkı!lar)
BA$KAN - Sayın Baykal, te"ekkür ediyorum.

Ba#bakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının 
görü#ülmesi (Devam) 

BA$KAN - Sayın milletvekilleri, ki"isel söz talebinde bulunan iki sayın arkada-
"ıma söz verece%im.

Trabzon Milletvekili, Sayın Kemalettin Gökta"; buyurun. (RP sıralarından al-
kı!lar)

KEMALETT"N GÖKTA$ (Trabzon) - Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; 
51’inci azınlık hükümetinin Programı hakkında, "ahsım adına görü"lerimi açıkla-
mak üzere söz almı" bulunuyorum. Sözlerime ba"lamadan önce, Yüce Meclise ve 
bizi, televizyonları ba"ında izleyen aziz vatanda"larıma saygılar sunuyorum. (RP 
sıralarından alkı!lar)

Biraz önce, Sayın Ba"bakanı, burada hep beraber dinledik; ama Sayın Ba"bakan 
çekip gitti. Sayın Ba"bakanın, bu Meclise, zaten, fazla gelme âdeti yoktur. Milletin 
Meclisine gelmeyenin, millete de faydası fazla yoktur. (RP sıralarından “Bravo” ses-
leri, alkı!lar)

Biraz önce, Tansu Hanım “haydi, seçime varmı"ınız” diye bir ça%rıda bulundu. 
Ben, buradan, kendisine sesleniyorum: 15 Aralıkta seçime varız. (RP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkı!lar) Refah Partisi olarak, Do%ru Yol Partisiyle beraber.

BA$KAN - Sayın Gökta", bir dakikanızı rica edeyim... Bunu ezberliyoruz; ama 
15 Aralık, cumaya geliyor efendim... Rica ediyorum...

Buyurun Sayın Gökta".
KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Sayın Ba"kanım, Ba"bakan öyle dedi%i 

için, 16 Aralı%a, 17 Aralı%a kaçtınız demesin diye, ben, onun dedi%ini kabul ettim. 
Burada, Refah Partisi adına söylüyorum “biz, seçime varız.” Refah Partisi ile Do%ru 
Yol Partisi, bu seçim kanununu çıkarmaya yeter ve de kendisi, buradan, Mecliste 
ve bizi televizyonları ba"ında izleyen milyonlarca insanımızla alay etmemi"se, biz, 
bu seçime varız; buyursun Sayın Ba"bakan. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Sayın Ba"kan, de%erli arkada"lar; bir siyasî parti, bir siyasî, birtakım vaatler-
de bulunarak seçime gider. Burada, Sayın Ba"bakanı, 1991 seçimlerine girmeden 
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önce yapmı" oldu%u vaatleri sanki hiç yapmamı", hiç aklına gelmemi"çesine konu"-
tu%unu esefle dinlemi" oldum. Bakınız, 1991 seçimi öncesinde “ben, !stanbul’dan 
Ankara’ya "unun için, "unun için gidiyorum” diye afi"ler bastırmı"tı. Bakınız, o 
afi"lerde neler demi", neler vaat etmi".

MUSTAFA BA$ ("stanbul) - Sayın Ba"kan, Hükümet yok.
BA$KAN - Efendim, beyanınızı anladık da, talebiniz nedir?
MUSTAFA BA$ ("stanbul) - Hükümet olsa...
BA$KAN - Hayır, talebiniz nedir? 
MUSTAFA BA$ ("stanbul) - Programı okunan yerde Hükümet olmaz mı?
BA$KAN - Efendim, bu, bir talep de%il, bir tespittir; tespitinizi anladım, Hü-

kümet yok. Talebiniz nedir?
MEHMET SA%DIÇ (Ankara) - Sayın Ba"kan, hiç olmazsa bir bakan olsa... 
MUSTAFA BA$ ("stanbul) - Hayır, gelsin otursunlar.
BA$KAN - Efendim, Birle"imi kapatalım mı, ne buyurursunuz?
"LKER TUNCAY (Çankırı) - Sayın Ba"kan, en azından, millet de duysun, mil-

let de tespit etsin.
BA$KAN - Efendim, istirham ediyorum... Efendim, i"te, Hükümet buyuruyor. 

Buyurun Sayın Gökta".
KAMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - De%erli arkada"lar, Hükümet sıkıntıda 

oldu%u için, zaman zaman kulise çıkıp hava alıyor; onun için ho" görelim!
SELÇUK MARUFLU ("stanbul) - Pazar günü alacak havayı!
KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Sayın Tansu Hanım, 21 Ekim sabahı 

“dünya standartlarında ça%da" bir !stanbul için Ankara’ya gidiyorum” demi"! Biri 
ev, biri otomobil için, her aileye iki anahtar diye, Ankara’ya geliyormu"! Kamu kesi-
mi, finans, bankacılık, tarım ve sanayi reformları ile enflasyonu yüzde 10’a dü"ür-
mek için Ankara’ya geliyormu"! Asgarî ücretten vergi almamak için, pahalılı%a, her 
gün gelen zamlara gem vurmak için, fileleri daha ucuza, daha çok doldurabilmemiz 
için Ankara’ya geliyormu"! Hâlbuki fileleri doldurmak de%il, bo"alttı. Eve kadınları-
na i", i"sizlik sigortası getirmek için Ankara’ya geliyormu"!

Arkada"lar, i"te, Sayın Ba"bakan bunun için Ankara’ya geliyormu"! Ankara’ya 
gelmi"; ama bo" gelmi"!

ÖMER EK"NC" (Ankara) - Onu, yalı kom"ularına söylemi".
KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Yine, Do%ru Yol Partisinin o zamanki 

beyannamesinden bir cümleyi size okumak istiyorum; bakınız, ne diyor: “DYP söz 
veriyor; TRT, !ktidarın borazanı olmayacaktır.” Evet, hem iktidarın borazanı olmu" 
hem de Sayın Ba"bakanın borazanı olmu"tur. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!-
lar)

Yine, o gün de%erli muhtarlarımızın seçimde vatanda" üzerindeki etkisini bil-
dikleri için muhtarlara da müjde veriyor; bakınız, neler diyor: “Sosyal güvenlik için 
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sigorta sa%lanacak; telefon faturaları yüzde 50 indirilecek; hizmet oranlı muhtar 
tazminatı ödenecek; devlet hizmet aracı verilecek, devlet dairesi niteli%inde binalar 
programlanacak.” Hiç, bunlardan bir tanesini yaptı mı, gerçekle"tirdi mi? Ben ister-
dim ki, Sayın Ba"bakan, burada, bunlardan bahsedebilsin; ama nerede kendisinde 
öyle yüz...

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Sayın Ba"bakan döneminde, bütün eko-
nomik dengeler altüst olmu"tur. Burada, az önce, 5 Nisan kararlarıyla ilgili methi 
senalar yaptırdı, “ekonomiyi istikrara kavu"turduk” nutuklarından bahsetti ve “5 
Nisan kararlarını dünya takdir etmi"tir” dedi; do%rudur, cidden dünya takdir etti; 
niçin takdir etti; çünkü milleti ezdi de onun için takdir etmi"tir bu kararları. (RP 
sıralarından alkı!lar)

$imdi, o 5 Nisan kararlarının ekonomik sonuçlarını, rakamlarla size açıklamak 
istiyorum: Enflasyonu yüzde 65’le devraldı, "u anda yüzde 91; dolar 4.600 liraydı, 
"u anda 51 bin liraya çıktı; mark 2.400 liraydı, "u anda 35.450 lira - iç ve dı" borçtan 
bahsetmeyece%im - ekmek 500 liradan 9 bin liraya çıktı; zeytinya%ı 15 bin liradan 
199 bin liraya çıktı; fukaranın kurufasulyesi 5.200 liradan 80 bin liraya çıktı; yu-
murta 300 liradan 4.500 liraya çıktı; tüpgaz ise 27.500 liradan 285 bin liraya çıktı.

Sayın Ba"bakan, görüldü%ü gibi, tüm ekonomik dengeleri iyile"tirmemi", boz-
mu"tur. Enflasyonda, iç borçta, dı" borçta ve eksi 6 büyüme hızıyla, rekor kırmı"tır. 
Buna göre, geçmi" Hükümet icraatlarına kar"ılık, karneniz kırık ve bu kırık karney-
le, "imdi, güvenoyu mu talep ediyorsunuz!

Sayın Ba"bakan, döneminizde, i"çi, köylü, memur, dul ve yetimler ile Ba%-
Kur’lu daha da fukarala"mı"tır.

Tarımı gerilettiniz; bu%day ihraç eden ülkeyi, ithal eder hale getirdiniz; hay-
vancılı%ı yok ettiniz.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; hükümetler, insanın refahı ve saadeti için 
vardır. Huzur ve refah veremiyorsa, halka zulmediyor demektir. Yöneticiler, halkı-
nın sıkıntısını, acısını yüre%inde hissedebilmeli, onunla ya"amalı. Siz, hiç, yokluk, 
sıkıntı çekmediniz ki, bu acıyı ve sıkıntıyı hissedendesiniz. $imdi, soruyorum Sayın 
Ba"bakana: Siz, hiç, evine et getirmeyen memurun acısını bilir misiniz?

MUSTAFA BA$ ("stanbul) - Bilemez!
KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Siz, çocu%una ayakkabı, defter alama-

yan ve harçlık veremeyen i"çinin ezikli%ini bilir misiniz? Siz, hastane kapılarında 
tedavi olabilmek için bekleyen köylünün, i"çinin ıstırabını bilir misiniz? Siz, ec-
zaneden ilaç alamayan Ba%-Kur’lunun kırılan onurunun acısını bilir misiniz? Siz, 
emekli maa"ını alabilmek için banka kuyru%unda ölen emeklinin ve onun dul ve 
yetimlerinin ıstırabını bilir misiniz? Siz, Sayın Ba"bakan, üniversite kapılarında 
“okuyamadım” diye bekleyen gençlerimizin çilesinden haberdar mısınız? Siz, üni-
versiteyi bitirip, hayata yeni umutlarla atılan, i", i" diye kapı kapı dola"an umutsuz 
gençlerin çekti%i ıstıraptan haberdar mısınız? (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!-
lar) Yerinden yurdundan, mezrasından köyünden göç ettirilmi", çadır bile bulama-
yan benim güneydo%ulumun ıstırabını yüre%inizde hissedebilir misiniz? (RP sırala-
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rından “Edemez” sesleri, alkı!lar) Yine siz, ba"ını sokacak bir ev bulamayan garibanın 
ıstırabını içinizde duyabilir misiniz?

MUSTAFA BA$ ("stanbul) - Onun villası var!

KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - ...duyamazsınız; çünkü siz, Ameri-
ka’daki villalarınızdan gelecek kiranın hesabını yaparsınız. (RP sıralarından “Bravo” 
sesleri, alkı!lar) Siz, askerde, o%lu "ehit olan ananın, kocası "ehit olan genç gelinin 
feryadını, gözya"larının ne oldu%unu bilir misiniz; bilemezsiniz; çünkü sizin göz-
ya"larınız, ancak, lions kulüplerinde akar. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) 
Bilemezsiniz; çünkü benim Trabzonlum, Rizelim, Artvinlim, Giresunlum, !stan-
bullum, !zmirlim, Anadolumun da%larında nöbet beklerken, vatan için, ezan için 
askerlik yaparken, senin o%lun, yalısının kar"ısında askerlik yaparsa, bu acıları, bu 
sıkıntıları, bu feryatları bilemezsiniz, duyamazsınız ve halledemezsiniz. (RP sıra-
larından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Bunları halledebilmek için, yüre%inizle ve ailenizle 
bunları ya"amanız gerekir.

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; Sayın Ba"bakan, Programında “i"çiyi, me-
muru, emekliyi kucaklayaca%ım” diyordu. Dört yıldır bu insanları ezdi; ama "im-
di “kucaklayaca%ım” diyor. Ke"ke kucakla"anız; siz, sadece bir avuç mutlu azınlı%ı 
kucaklamaya alı"mı"sınız. Sizin ba"arısız ve "aibeli yönetiminizi övgüyle yazsınlar, 
yolsuzluk iddialarınızı örtbas etsinler diye, bazı basın ve medya kurulu"larına tril-
yonlarca kredi ve reklama para var; ama sıra i"çiye, memura ve emekliye gelince 
“para yok” dersiniz, “kemer sıkın” tavsiyesinde bulunursunuz. Söyleyin Allah a"kı-
na, kemer sıkacak hal mi bıraktınız?

MUSTAFA BA$ ("stanbul) - Kemer de yok, pantolon da...

KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Sayın Ba"bakan, hangi sorunu hallet-
mi"siniz; söyleyin, onlardan bahsedelim.

Sosyal güvenlik kurumlarını bir çatı altında toplayacaktınız, sorunlarını halle-
decektiniz; bunları iflasın e"i%ine getirdiniz.

Ba%-Kur’luların sorunları çare beklerken, sizin devri iktidarınızda 467 bin Ba%-
Kur’lu icraya verildi; 34.463 Ba%-Kur’lu ise mahkemeye verilerek hüküm giydi, ceza 
yedi.

Tarımı, hayvancılı%ı mahvettiniz. Batı’nın besmelesiz etlerini ülkeye soktunuz. 
Bu%day ithal eder hale getirdiniz.

$eker ihraç ederken, ithal eder duruma dü"ürdünüz. Bugün, bakkalda manav-
da, çar"ıda pazarda vatanda"ım "eker ararken, siz, geçen yıl, !srail’e tonu 349 do-
lardan "eker ihraç ettiniz. $imdi ise, 120 dolar fazlasıyla, 470 dolardan "eker ithal 
ediyorsunuz. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

“Mahallî idareleri güçlendirece%iz” demenize ra%men, Refah, belediyeleri al-
dıktan sonra, muhalefet belediyelerine âdeta zulmettiniz “güçlendirece%im” dedi-
niz, güçsüz hale getirmek için, kanunî gelirlerini kıstınız. Belediye ba"kanlarının 
maa"larına bile haciz koydunuz.
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24.6.1995 tarihli kanun hükmünde kararnameyle gayrisıhhî müesseselerin 
çalı"ma ruhsatları, sıhhî müesseselerin üretim, imalat, kontrol ve tüketimle ilgili 
denetlemeleri belediyelerden alınarak, Tarım ve Sa%lık Bakanlıklarının kontrolüne 
verildi; bununla ne yapıldı; yerel yetkilerin artırılmasını savunmanıza ra%men, tersi 
bir uygulama yaptınız; belediyelerin gelirlerine el koydunuz. Bir ilçede, bir bakkalı, 
lokantayı, kahvehaneyi merkezden denetlediniz. Bu uygulamanızla, "u anda, piya-
sada, birçok yerde, at eti, e"ek eti satılıyor; bunları kim denetliyor? Bu tavrınızla, 
halkı cezalandırdınız.

Refah Partisi, belediyeleri alınca, hazmedemediniz; âdeta, gözünüze diken 
oldu. Bu, nasıl demokrasi anlayı"ı, bu, nasıl analık anlayı"ı? (RP sıralarından alkı!lar)

“!stanbul’a el koydum” dedi%inizde, !stanbul’a yardımcı olaca%ınızı, sorunlarını 
çözece%inizi anlamı"tık; me%er çıkarmak istedi%iniz, Bo%aziçi ve su havzalarındaki 
imar yetkisiyle ilgili kanunla, yanda"larınızın villalarını imar affından yararlandır-
mak için el koydu%unuzu ö%rendik.

Sayın Ba"bakan, Programınızda 19 yerde, gümrük birli%inden bahsediyorsu-
nuz; gümrük birli%i ve özelle"tirmeye taktınız. Özelle"tirme, tam bir fiyasko; âdeta, 
devletin K!T’leri pe"ke" çekiliyor. Gümrük birli%ine girmek için, ne aziz milletimize 
sordunuz ne de Parlamentoya bilgi verdiniz. Hiçbir Avrupa ülkesi, Avrupa Birli%ine 
girmeden gümrük birli%ine girmi" mi? Siz, girebilmek için, Amerika ve Avrupa’ya, 
hatta, !srail’e giderek “bizi almazsanız, köktendinciler i"ba"ına gelir” dediniz; âdeta, 
ülkeyi, milleti "ikâyet ettiniz; !srail Ba"bakanından yardım istediniz; arz-ı mevud 
topraklarında bulunmaktan memnuniyetinizi ifade ettiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BA$KAN - Evet, Sayın Gökta", süre talebiniz var mı efendim?

KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Bitirmedim Sayın Ba"kanım... 

BA$KAN - Bitirmediniz mi?

KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Çok araya girdiler...

BA$KAN - Kim girdi efendim?

KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Arkada"lar...

Müsaade ederseniz bitireyim Sayın Ba"kan.

BA$KAN - Toparlayın efendim.

KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Daha Trabzon’a gelmedim Sayın Ba"-
kan. 

BA$KAN - Yalnız, Trabzon’a giderken, Çorum’dan geçiliyor biliyorsun. Buyu-
run.

KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Ortado%u’nun kalbine hançer gibi sap-
lanmı"; barı"ı bozan, kan döken, benim din karde"lerimin kemiklerini kıran, esir 
kamplarında çoluk çocuk demeden öldüren !srail ile dost oldunuz; “Ortado%u’ya 
barı"ı getiren kahraman” diye hitap ettiniz.
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Çeçenistan’daki karde"lerimizi katleden Kızılordu askerine, Moskova’da-
ki törende - Fransızlar katılmazken - siz selam durdunuz. Azerî karde"lerimizin 
namuslarını kirleten, topraklarını i"gal eden Ermenilere bu%day verdiniz ve bunu 
milletten bugüne kadar sakladınız. Siz, Ermenistan’a "eker bile verdiniz. !"te, soru 
önergeme verilen cevap burada. (RP sıralarından alkı!lar)

Söyleyin Allah a"kına, Ermenistan’a bu muhabbet nereden? Söyleyin Allah a"-
kına, bunları kim adına yapıyorsunuz; bu millet adına mı, yoksa muhalifleri adına 
mı? Bu millete sorsanız; yüzde 95’i, bu yaptıklarınızı onaylamaz.

$imdi, ba"arı diye takdim etti%iniz Bakü-Ceyhan petrol hattı projesi, aslında 
Amerika’nın tezidir. Türk tezi diye yutturmaya çalı"an bazı basın ve medyalarla bu 
fiyaskonuzu örtemezsiniz.

Programınızda, Kıbrıs’ta federasyon tezini savunuyorsunuz. Kıbrıs’ta federas-
yonu, ne Sayın Denkta" ne Kıbrıs halkı ne de 65 milyon Yüce Milletimiz istiyor. 
Amerika istiyor diye federasyona razı olamayız. Kıbrıs sorunu yirmi yıl önce halle-
dilmi" ve oradaki devlet, ba%ımsız Kıbrıs Türk Devleti olarak kurulmu"tur, ba%ım-
sız Türk Devleti olarak da kalacaktır. (RP sıralarından alkı!lar)

Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri; konu"mamın bu kısmında biraz da yö-
remden bahsedece%im.

Sayın Ba"bakan, Hükümetiniz döneminde, Karadeniz, üvey evlat muamelesi 
görmü"tür, ihmal edilmi"tir. Samsun’dan Sarp’a kadar olan yol, çok yetersiz ve çok 
bozuktur; burada tam bir trafik anar"isi ya"anıyor. Trabzon’daki köy yolları ise, 
tamamen bozuktur. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bozuk köy yolu yoktur. Köy 
Hizmetleri, partizanca davranıyor.

De%erli arkada"lar, bakınız, Trabzon’un Dernekpazarı !lçesi Akköse Köyü 
Muhtarının telgrafı elimdedir. Sel felaketi geçirmi" bu köy için muhtarımızın binbir 
güçlükle aldı%ı dozer, DYP !lçe Ba"kanı tarafından yoldan çevrilmi"tir.

HASAN BASR" ELER (Edirne) - Telgrafı oku.
KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Trabzon, Rize ve Artvin’de meydana 

gelen sel felaketi yüzünden, hâlâ, açılamayan köy yolları vardır. Bölgemde meyda-
na gelen sel felaketiyle ilgili, aynı gün, acil oldu%unu söyledi%im halde, telefonda 
Sayın Ba"bakana ula"amadım; bir milletvekili olarak, meydana gelen bu tabiî afetle 
ilgili bilgileri size ula"tıramadım; ama Rojer Tamras isimli; kırmızı bültenle aranan, 
karanlık, üçkâ%ıtçı, suçlu bir Lübnanlı, Ba"bakanlıkta, sizinle üçbuçuk saat görü"e-
biliyordu...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BA$KAN - Sayın Gökta", efendim, lütfen, toparlar mısınız? Bir bakalım, nasıl 

oluyor "u toparlamak.
KEMALETTÎN GÖKTA$ (Devamla) - ...ne görü"tü%ü de bizce meçhul. (RP 

sıralarından alkı!lar)
Trabzon’un "ehiriçi trafi%ini rahatlatmak için, dört yıldır bu Mecliste defalarca 

söylememe ra%men, tanjant yoluna yeterli ödenek ayrılmamı"tır. Trans-Kafkasya 
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adını verdi%imiz kara ve demiryolu sistemiyle, Gürcistan’a ve Azerbaycan’a gidilebi-
lir; bu, gerçekle"irse, dünyanın ikinci ipek yolu olur.

Ayrıca, Trabzon’un KAP bölgesine yapılacak kara ve demiryolu, Karadeniz Böl-
gesini, Güneydo%u Anadolu’ya, ba%lamı" olur.

Be" yıllık kalkınma planında belirtilen rafinerinin Trabzon’a kurulması gere-
kir. Cumhurba"kanımız Sayın Demirel, Trabzon’un büyük"ehir olaca%ı sözünü ver-
mi"tir; bütün Trabzonlular, bu sözün yerine getirilmesini bekliyor.

Bölgede çay ve fındık üreticisi peri"andır. 7 trilyonluk borçla, Çay-Kur iflasın 
e"i%indedir. Üreticilere, mayıs ayı çay paraları hâlâ ödenmemi"tir. Trabzon’un çok 
ya%ı"lı bir bölge oldu%u, Rize’nin çok ya%ı"lı bir bölge oldu%u herkesçe bilinir. Be-
nim Trabzonlu bacım, benim Trabzonlu hanım karde"im, ya%murda çamurda çay 
toplarken, altı aydır, hâlâ, parası ödenmemi"tir. Zaten, alaca%ı bu parayı romatizma 
hastalı%ına verecektir; alaca%ı parayı mide ülserine verecektir, doktora verecektir; 
ama bugüne kadar benim çay üreticimin parası ödenmezken, Çay-Kur, Elmada%’ın-
daki 670 tonluk çayı, piyasada kilosu 110 bin lira olmasına ra%men, beceriksizlikle-
ri yüzünden 36 bin liraya satmı", Çay-Kur’u takriben 35-36 milyar lira zarara sok-
mu"tur.

SAL"H KAPUSUZ (Kayseri) - Hem de icrayla...
KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Fındı%a gelince, Sayın Ba"bakan, Gire-

sun meydanında, Karadenizli hem"erime aynen "öyle seslenmi"tir: “Evet, bu bacı-
nıza güvenin. Size, "imdi, 48 trilyon lira para veriyorum; hem de pe"in veriyorum; 
bu parayı cebinizde bilin. Benden önceki iktidar, 4 trilyon lira para vermi"tir; ben, 
48 trilyon lira veriyorum” demi"tir.

Nerede, Sayın Ba"bakan, bu para nerede? Bugüne kadar, destekleme kararna-
mesini imzalamadınız ve fındık üreticisini, 55-65 bin lira arasında fındı%ını satma-
ya mecbur ettiniz. Fındık üreticisi ma%dur edilmi"tir.

$imdi, bu sözü veren Sayın Ba"bakanı burada arıyorum; nerede o Sayın Ba"ba-
kan? (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BA$KAN - Sayın Gökta", toparlayın lütfen...
KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Bitiriyorum, sonuna geldim Sayın Ba"-

kanım; bir saniye...
BA$KAN - Hangi son efendim?
Sayın Gökta", ben de “toparlıyorum” diyen hatibi arıyorum efendim.
KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Te"ekkür ediyorum, sonunu ba%lıyo-

rum.
MUSTAFA BA$ ("stanbul) - Sayın Ba"kan, millet adına konu"uyor...
BA$KAN - Lütfen... Lütfen... Bak, gecenin bu saatine geldik; rica ediyorum, 

toparlar mısınız?
KEMALETT"N GÖKTA$ (Devamla) - Sayın Ba"kanım, te"ekkür ediyorum.
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Orman köylüsünün durumu peri"andır. Trabzon’da, Karadeniz’de, orman köy-
lüsü, devletle mahkemelik olmu", bilhassa Trabzon’un Tonya !lçesindeki hem"eri-
lerim kadastro yüzünden peri"an olmu", mahkemelere dü"mü"tür ve dedesinden 
atasından kalmı" ormanı, topra%ı elinden alınmak isteniyor; bu konuyu Mecliste 
defalarca gündeme getirmeme ra%men, hâlâ bir çözüm bulunmamı"tır.

Sabrınızı fazla ta"ırmadan, Sayın Ba"bakan Tansu Hanımın elinizdeki hükü-
met Programına, kapakçı%ı gibi kırmızı oyumu verece%imi belirtirim. Ümit ederim, 
bu Azınlık Hükümeti güvenoyu alamayacaktır. Dört yılda Türkiye’ye hiçbir "ey ve-
remeyen Hükümeti, kırmızı oylarla, bir daha diriltmemek üzere tarihe gömece%iz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

BA$KAN - Sayın Gökta", te"ekkür ediyorum.
Sayın Er, gözüm sizi arıyor; burada mısınız efendim?
!kinci sıradaki konu"macı, Sayın Ali Er; buyurun. (ANAP sıralarından alkı!lar)

AL" ER ("çel) - Sayın Ba"kan, de%erli milletvekilleri, bizi seyreden sevgili mil-
letimiz; sözlerime ba"larken, hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Tabiî, bu Hükümetin Programını görü"üyoruz da, Ba"bakan yok, bakanlar yok, 
milletvekilleri yok, Do%ru Yol’cular yok, hiçbiri yok.

HÜSEY"N BALYALI (Balıkesir) - Seni adamdan saymıyorlar.
AL" ER (Devamla) - Ben buradan "unu anlıyorum: Oradaki arkada"larımız 

artık "unu söylüyorlar; yarın de%il öbür gün yok olaca%ımıza, bugünden orayı terk 
edelim diyorlar. Tabiî, gelmemekte haklılar; onu da söyleyeyim. (ANAP ve RP sıra-
larından alkı!lar)

Muhterem milletvekilleri, sekiz yıldır bu Parlamentoda milletvekili olarak gö-
rev yapıyorum. Bakın, benim her zaman söyledi%im bir "ey var, ben bu kürsüde hep 
sununla ö%ündüm; ben, ilk defa çadırdan Parlamentoya gelen bir milletvekiliyim; 
yani, Yörüklerin içinden milletvekili olarak geldim, sekiz yıldır burada milletvekil-
li%i yapıyorum.

Son zamanlarda, Türkiye’de çok enteresan "eyler oluyor; Türkiye, son zaman-
larda artık öyle idare ediliyor ki, sanki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir tiyatro, 
oyun sahası.

ULA$TIRMA BAKANI AL" $EVK" EREK (Tokat) - Esta%furullah.
NEV$AT ÖZER (Mu#la) - Çadır tiyatrosu mu burası?
AL" ER (Devamla) - Enteresan; bakın, memleketi idare eden, 60 milyonun 

Ba"bakanı buraya çıkıyor ve “haydi, var mısınız 15 Aralıkta seçime” diyor. Demek 
ki, buraya çıktı%ında, “haydi, var mısınız?” dedi%i anda dü"ündü 15 Aralık tarihini; 
daha evvel bir programı, planı yok. 15 Aralık 1995’e bakıyorum, günlerden cuma...

MUSTAFA BA$ ("stanbul) - Mübarek gün i"te!
AL" ER (Devamla) - Bir dakika... Günlerden cuma. Bir de, 15 Aralık 1996 gü-

nüne bakıyorum; o gün de pazar.



7042 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

Herhalde, Sayın Ba"bakan, seçimi, 1996’nın 15 Aralı%ında yapmayı kafaya koy-
mu", onun için öyle diyor. Ha, onu da öyle dedi%i kanaatinde de%ilim,” 15 Aralık 
“dedi, attı gitti, attı…

YUSUF NAMO%LU ("stanbul) - Be" sene sonra...

AL" ER (Devamla) - $imdi, bir Ba"bakan, "u kürsüde konu"an, 60 milyonun 
Ba"bakanı, seçim yapaca%ı günün cuma oldu%unu bilmeyecek kadar tarihi bilmiyor-
sa, ülkeyi tanımıyorsa, bu ülkenin hali ne olacak acaba!

“Dublin” dedi... Allah Allah! “Dublin.”

HASAN BASR" ELER (Edirne) - “Dablin” dedi canım!

AL" ER (Devamla) - Bir dakika... Bir dakika... “Dublin” dedi Ba"bakan.

Bu da, i"te, Amerika’da e%itim gördü, ö%retim gördü, orada oturuyor; ben de 
çadırdan geldim güya ya; "una bakın... Ee, ben oranın Dablin oldu%unu biliyorum 
(ANAP sıralarından gülü!meler) Ba"bakan “Dublin” diyorsa, bu ülkeyi nasıl yöne-
tecek, bana söyler misiniz Allah a"kına? (ANAP sıralarından alkı!lar) Yani, bu ülke 
nereye gidecek böyle!

Ee, bugüne kadar, Karabük’e vardı, “Karagümrük” dedi; bir "ey demedik, ses-
lenmedik. “Aliyev”e “Ali Bey” dedi, ses çıkarmadık.

RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) - “Burhan”la “buhran”ı karı"tırdı.

AL" ER (Devamla) - “Çekiç Güç”e “Çekici Güç” dedi, yine seslenmedik. (ANAP 
sıralarından gülü!meler) Ee, canım, biz, ikibuçuk yıldır bu ülkenin ba"ındaki Ba"-
bakanın bu yanlı"larıyla u%ra"mak mecburiyetinde miyiz ülke olarak! Yani, onun 
söyledi%i yanlı"ları düzeltece%iz, onu iyice bir Ba"bakan yapmak için yıllar geçecek, 
ondan sonra diyece%iz ki; sen, Ba"bakan ol. Ama yani, bu ülke de idare edilecek. Biz, 
bu ülkede ba"bakan yeti"tirmek için bir okul da açmadık...

HAYDAR OYMAK (Amasya) - !nsan kazanmak kolay de%il ama.

AL" ER (Devamla) - Yalnız, bakın, "unu söylüyorum, samimî söylüyorum: 
Ben, bu Ba"bakanlıktan daha güzel ba"bakanlık yaparım; onu bilsin millet. (ANAP 
sıralarından alkı!lar) Evet... Yani, böyle olmaz, böyle ciddiyetsiz i" olmaz.

Muhterem arkada"lar, Sayın Ba"bakan burada konu"urken, CHP’li arkada"lara 
döndü, dedi ki “reddimiras ediyorsunuz.” Ne oldu; i"te, SHP’yi reddediyorsunuz. 
Kendisi de, açtı okudu “gazete man"etlerinde, bu ülkede; iki yıl önce, kan gölüne 
çevrilmi"ti güneydo%u” dedi. Ben dü"ündüm; iki yıl önce, acaba, biz mi vardık de-
dim! Olur ya! Baktım, biz iktidardan gideli dört yıl olmu". Simidi, sen vardın, sen 
bakandın; Cumhurba"kanı, Ba"bakandı; adı Do%ru Yol; iktidar sizsiniz... $imdi, 
sen, tutar da, Do%ru Yol4un geçmi"ini, Do%ru Yol’un dününü reddi miras edersen, 
birisi demez mi ki sana, SHP’yi CHP’yi ne karı"tırıyorsun, sen kendine bak evvela. 
Bunu söylemezler mi; söylerler tabiî.

MUSTAFA BA$ ("stanbul) - Do%ru söylüyorsun... 

AL" ER (Devamla) - Evet, do%ruyu konu"uyorum tabiî.
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$imdi, tutturdular, “efendim, i"çiye verece%imiz para 70 trilyon olursa, olmaz 
bu i".” Neden olmaz; bu memleketin yatırıma ayırdı%ı para 90 trilyon liraymı".

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Çok ilmî konu"uyorsun!
AL" ER (Devamla) - Anladım... 90 trilyon lirayı bu memleketin yatırımına 

ayırmak, gerçekten, utanç verecek bir "ey, koskoca 60 milyonluk Türkiye’ye. Yatırı-
ma 90 milyon ayır... (ANAP sıralarından “Trilyon” sesleri) 90 milyar ayır... (ANAP sı-
ralarından “Trilyon” sesleri) Trilyon ayır. Efendim, ne olur; yani, 200 trilyon ayırsan 
ne olur; bu rakamlar, küçük rakam. Ondan sonra, de ki: Ben, ülkemin yatırımına 90 
trilyon ayırıyorum; ben sana nasıl bunu veririm; bunda köylünün hakkı var, i"çinin 
hakkı var, memurun hakkı var, "unun hakkı var, bunun hakkı var.” Adama döner, 
sorarlar: “Türkiye’de, o parası olanlara - biz onlara faizci diyoruz - o faizcilere, o 
tefecilere 800 trilyon lirayı verirken bu ülkeyi dü"ünmediniz mi?” Velev ki, siz, bu-
güne kadar, i"çiye bir "ey vermemi"siniz, memura vermemi"siniz, köylüye verme-
mi"siniz, çiftçiye vermemi"siniz, emekliye vermemi"siniz, esnafa vermemi"siniz...

FETHULLAH ERBA$ (Van) - Kime vermi"ler?
AL" ER (Devamla) - Yani, bugüne kadar bir "ey vermemi"siniz, i"çi bu duruma 

gelmi", memur bu duruma gelmi", bir "ey vermedi%iniz halde bu durumda. Demek 
ki, bir "ey verseydiniz, "imdiye kadar adamları aya%ınızın altına alıp öldürecektiniz! 
Olur mu böyle "ey!

Beyler, bakın, devlet, çalı"tırdı%ı insanları doyurmak mecburiyetindedir. “Ben, 
i"çinin bu istedi%ini verirsem; efendim, bu memur ne olacak, çiftçi ne olacak” de%il; 
i"çinin hakkını evvela vereceksiniz. Zaten i"çi peri"an olmu". Memur, zaten ölmü", 
yerde yatıyor; onların kalkacak hali de yok. Emekli, artık kalkamıyor da, nefes ala-
mıyor. Dul ve yetim de öyle. Çiftçi peri"an. Siz, kimseye bir "ey vermemi"siniz. $im-
di, “i"çiye biz bunu verirsek, 60 milyonun hakkını i"çiye vermi" sayılırız...” Peki, i"çi 
ile memuru, aklınız sıra birbirine dü"üreceksiniz; bu insanları birbirine dü"ürmek 
istiyorsunuz. Siz, i"çiye de hakkını vermek mecburiyetindesiniz - doyacak kadar 
ekme%ini de - devletin kapısında çalı"an memura da hakkını vermek mecburiye-
tindesiniz, emekliye de hakkını vereceksiniz, dula, yetime ve çiftçiye de hakkını 
vereceksiniz. E%er, bunu veremiyorsanız, bu i"i bırakıp gideceksiniz; buraya, yapan 
gelecek, yapamayan gidecek; politikanın kaidesi bu. $imdi, buradan...

KAD"R RAMAZAN CO$KUN ("stanbul) - Vur Ali, vur!
AL" ER (Devamla) - ... Sayın Ba"bakana bir "ey söylemek istiyorum: Sayın 

Ba"bakanım, siz, bizim Ba"bakanımızsınız, Türkiye’mizin Ba"bakanısınız; bir i" 
olmazsa olmuyor i"te; zorla olmaz bu gözü kör olasıca; i"te, olmuyor, yapamıyor-
sunuz. Bakın, samimî söylüyorum, Amerika’da güzel güzel yerler edinmi"siniz; na-
sıl edindi%inizi, onu sonra konu"uruz, hesapla"ırız beraber... Yapılacak bir i" var; 
bakın, millet sizi istemiyor; bu, bir gerçek artık. Evvelki sene olsa, belki neydi diye 
bakıyorlardı; ama samimî söylüyorum arkada"lar, artık istemiyor millet; yani, bu, 
bir gerçek. Bunu tespit edelim evvela, istemiyor millet; toplum, bütün kesimleriyle 
istemiyor; olmuyor yapamıyor, bitti.

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - 4 Haziran... 4 Haziran seçimleri...
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AL" ER (Devamla) - $imdi, Parlamento da istemiyor... 

ENG"N GÜNER ("stanbul) - Kendi partisi de istemiyor...

AL" ER (Devamla) - Do%ru Yol Partililerin - tabandan tutun, buradaki millet-
vekillerinin birço%una kadar - istedikleri kanaatinde de%ilim; istemiyorlar.

KAD"R RAMAZAN CO$KUN ("stanbul) - Kendi bakanları da istemiyor...

AL" ER (Devamla) - O zaman, sizi, bu millet, 60 milyonluk Türkiye, ta"ımak 
mecburiyetinde de%il. Biz, sizi ta"ımak mecburiyetinde de%iliz. Haa, ne yaparsınız 
siz; bu i"i bırakırsınız gidersiniz; o edindi%iniz mülklerde, Amerika’da oturursunuz, 
istirahatınıza bakarsınız; hem bu ülke sizden kurtulmu" olur hem Do%ru Yol kurtul-
mu" olur; ondan sonra, biz geliriz, güzelce idare ederiz bu ülkeyi, onu söyleyeyim.

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Refahla mı?

AL" ER (Devamla) - $imdi, Türkiye’nin ekonomisi bozuk, Türkiye’de bütün 
kesimler peri"an; yalnız, bu i"te bir cinlik var. Sayın Ba"bakanın – bakıyorum - idare 
etti%i Türkiye çok peri"an; ama kendi ekonomisi çok düzgün, kendi mülkünü kat 
kat artırmayı becermi"; ama ülkenin bütün kesimlerini peri"an etmi". Ee, kendi 
i"ine gelince, kendi i"ini düzelten Ba"bakan, milletin i"ini peri"an ediyorsa, gitsin, 
kendi i"inin ba"ında dursun; aman, gözünü seveyim, istemiyoruz biz bunu. Tabiî, 
onun nasıl kazanıldı%ını, onun nelerle elde edildi%ini bu millet biliyor.

Efendim “pazar günü güven oylaması yapaca%ım” diyor. Bakın, buradaki inceli-
%e bakın; ne yapacaksın güven oylamasında “güven oylamasında, güvenoyu almaz-
sam, 15 Aralıkta seçim” diyor.

NAB" POYRAZ (Ordu) - Cuma günü...

AL" ER (Devamla) - Haydi, cumayı falan bırak; o, tarihini falan bilmiyor da, 
ne güne geldi%ini de bilmiyor da...

$imdi, bak “15 Aralıkta var mısınız seçime” diyor. Ne zaman; güvenoyu almaz-
sam... Alırsan ne olacak; o zaman gitmem. Neden gitmem; canım, ben Amerika’da 
mal mülk edindim; ama biraz daha ihtiyacım var, biraz daha dolduraca%ım, onun 
için gitmem. (ANAP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Kendi milletvekillerine "antaj yapıyor “bakın ha, bana güvenoyu vermezseniz 
ben seçime giderim” diyor. Sen güvenoyu almadıktan sonra, atı alan Üsküdar’ı ge-
çer, bu Parlamento öyle bir hükümet çıkarır ki, sizin istedi%iniz zamanda da olsa, 
erken de olsa seçimi yapar; hiç endi"eniz olmasın, o seçimi yapar...

DEVLET BAKANI NECMETT"N CEVHER" ($anlıurfa) - 17’sinde...

AL" ER (Devamla) - ...ama atı alan Üsküdar’ı geçer. Siz güvenoyu almadı%ınız 
gün, bugünkü, buradaki görüntünüz gibi burada kalmazsınız; onu söyleyeyim.

RÜ$TÜ KÂZIM YÜCELEN ("çel) - $imdi de yoklar zaten...

AL" ER (Devamla) - Hiçbir milletvekiline de "antaj yapmayın; "antaj falan 
yapmanıza gerek yok. Onu, milletvekillerinin o kadar yutaca%ını da hiç zannetme-
yin.
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Biz, seçime her zaman varız; bunu her zaman söyledik. Mesut Yılmaz, Mesut 
Yılmaz, Mesut Yılmaz... Sayın Ba"bakan...

NAB" POYRAZ (Ordu) - Yatıp kalkıp Mesut Yılmaz...

AL" ER (Devamla) - ...Mesut Yılmaz diye tutturuyor. Tabiî, bakın, politikada 
bir kaide var: Güçlü gördü%ün insanın üzerine gedeceksin ki, onu yıpratabilesin; 
aklısıra... Mesut Yılmaz, bugün, bir gerçek, Türkiye’de en güçlü partinin, en güçlü 
lideri, yarın yapılacak ilk seçimde iktidar. Ne yapacak Ba"bakan; o Mesut Yılmaza 
yüklenecek...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YUSUF NAMO%LU ("stanbul) - Konu"sun, Sayın Ba"kan.

BA$KAN - Müsaade buyurun efendim, onu ben takdir ederim.

YUSUF NAMO%LU ("stanbul) - Kemalettin Gökta"’a 10 dakika daha süre 
verdiniz.

BA$KAN - Rica ediyorum... Öyle "ey yok...

Sayın Er, ne kadar sürede bitirirsiniz? Ama lütfen toparlayın; çünkü böyle, efra-
dını cami, a%yarını mani, o kadar güzel konu"tunuz ki, zaten birçok "eyi söylediniz.

Ne kadar süre, 3 dakika yeter mi efendim?

AL" ER (Devamla) - Ben gere%ini yaparım, endi"eniz olmasın.

BA$KAN - Peki efendim, buyurun.

AL" ER (Devamla) - Sayın Ba"kan, sayın milletvekilleri; bir kere, insan "unu 
kabul edecek: Bir insan, bir i"i yapamayınca, diyecek ki, ben bu i"i yapamıyorum; 
insanın medenî cesareti o kadar fazla olacak. Zorla bu i" olmuyor, yapamıyorsunuz 
Sayın Ba"bakan. Olmuyor, gitmiyor bu i" böyle. Geminin kaptanı yok, rotası yok, o 
yana, bu yana da%ılmı" bu gemi, gitmiyor. Zorla olur mu bu i"; olmuyor. Olmuyorsa, 
millete emaneti teslim edeceksiniz.

Sabahleyin bir amca telefon ediyor; Pınarba"ı Köyünden Hasan Evci diye. “Ne 
oluyor bu hükümet meseleleri Ali Bey.” !"te, amca, kuruldu, pazar günü güvenoyla-
ması var dedim. Dedi ki: “Yavrum, sabah namazına kalktım - bakın, samimî söylü-
yorum. Adı Hasan Evci. Erdemli’nin Pınarba"ı Köyünden. Bu, benim partilim falan 
de%il - namazımı kıldım, dua ettim. Nasıl dua ettim: Allah bu Ba"bakandan 60 mil-
yonluk Türkiye’yi kurtarsın diye dua ettim.” (ANAP ve RP sıralarından alkı!lar)

Arkada"lar, bunu söyleyen köylü, bunu söyleyen çiftçi, bunu söyleyen memur, 
bunu söyleyen i"çi, bunu söyleyen emekli, bunu söyleyen dul yetim, bunu söyleyen 
garip insanlar. Peki, bu millet halinden memnun da, bu milletin durumu iyi de, ni-
çin acaba, bu millet “Allah 60 milyonu kurtarsın bu insandan” diyor.

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - 4 Haziranda ne oldu?

AL" ER (Devamla) - Önümüzdeki haziranlar da gelecek, o haziranları da bera-
ber ölçece%iz, beraber görece%iz, Allah izin verirse.
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Siz git diyorsunuz da, millet, 4 Haziranda kal-
sın dedi.

AL" ER (Devamla) - Muhterem milletvekilleri, ben "unu söylemek istiyorum: 
Sayın Ba"bakanın bu ülkede artık yapaca%ı hiçbir "ey kalmamı"tır. Bakın, yani, ben, 
geçen yaz da burada konu"tum, Mersin’de sebze meyve soka%a döküldü. Peki, o 
sebze meyveyi soka%a döken insanlar, "imdi ne yapıyor diye dönüp sordunuz mu; 
sormadınız.

Fındık taban fiyatını açıkladınız; alan yok. Çelti%in taban fiyatını vermemi"si-
niz, pamukçu öyle... Memur, zaten, çocuklarını okula gönderemiyor "u anda. Okula 
gönderiyor da kalemini, defterini, kitabını alamamı". Hâlâ daha okula giden çocu-
%un defteri, kitabı yok elinde. Emekli zaten ölmü"; halini hatırını soran yok, kimse 
dönüp selam vermiyor.

Peki, bu ülke böyleyken, bu ülke bu durumdayken, ben illa da bu ülkenin ba-
"ında Ba"bakan olaca%ım, Ba"bakan olarak kalaca%ım diye millete ra%men, Parla-
mentoya ra%men diretmenin bu memlekete fayda getirece%ini umuyor musunuz?

Arkada"lar, olmuyor bu i". Lütfen... Ta"ıyamıyor bu yükü Sayın Ba"bakan. $im-
di ne yapalım. Gelin, bakın. Bu ülke bizim, bu insanlar bizim. Bu insanlar bizim 
insanlarımız. Yapılacak tek bir "ey var Sayın Ba"bakan. Yarın de%il, öbür gün, pazar 
günü bu Meclis size güvenoyu vermeyecek. Bundan hiçbirimizin endi"esi ve "üphe-
si yok. Yapılabilecek tek "ey var Sayın Ba"bakan için; gidecek Amerika’ya...

HASAN BASR" ELER (Edirne) - Niye Amerika’ya gidiyor?
AL" ER (Devamla) - Canım, oranın vatanda"ı. Ben mi vatanda" yaptım oraya, 

kendisi oldu. Kendi müracaat etti. Malını, mülkünü de oraya ta"ıdı. Yarısı burada, 
yansı orada. Oradakini getirmedi, buradakini oraya götürecek nasıl olsa. Gidecek, 
oturacak orada malının mülkünün ba"ında. Sonra, bir iktidar geldi%i zaman buraya 
gelirse burada hesap soracak, gelmezse gidip orada hesabını soracak...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BA$KAN - Sayın Er, lütfen toparlayın. Sizin de bir an önce gitmeniz için dua 

edenler çıkar. Lütfen...
Buyurun.
AL" ER (Devamla) - Gidecek, orada i"ine gücüne bakacak. Bu Ba"bakandan, 

bu vesileyle, hem bu millet kurtulacak hem Türkiye kurtulacak hem de bu Do%ru 
Yoldaki çok sevgili arkada"larımız kurtulacak. Ondan sonra, gelece%iz, hep bera-
ber bir hükümet kuraca%ız bu Parlamentodan. Ardından, seçim gününü de tespit 
edece%iz; seçime gidece%iz. Bu ülkeyi yönetecek kadroları getirece%iz bu ülkenin 
ba"ına. Bu ülkeyi hep beraber Anavatanla birlikte yönetece%iz in"allah. Bunun için 
endi"eniz olmasın. Gelecek bizimdir. Allah bundan bizi kurtarsın.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkı!lar)
BA$KAN - Sayın Er, te"ekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görü"meler ta-

mamlanmı"tır.
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Güvenoylamasının, Anayasanın 110’uncu, !çtüzü%ün 105’inci maddeleri gere-
%ince görü"melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerekmekte-
dir.

Buna göre, güvenoylaması 15 Ekim 1995 Pazar günü yapılacaktır.
Sayın milletvekilleri, Ba"bakan Sayın Tansu Çiller tarafından kurulan Bakan-

lar Kurulu hakkında güvenoylaması yapmak için, 15 Ekim 1995 Pazar günü saat 
15.00’te toplanmak üzere, birle"imi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 20.43
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TBMM Tutanak Dergisi
Dönem 19 Cilt 94 Birle!im 9

Sayfa 552-556
15.10.1995 Pazar

B!R!NC! OTURUM
BA"KAN — Ba!kanvekili Yasin Hatipo"lu
KÂT!P ÜYELER: Abbas #nceayan (Bolu)

Kadir Bozkurt (Sinop)
Açılma Saati: 15.00

Güvenoylaması 

BA$KAN - Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak !"ler” kısmında bulunan, 
Ba"bakan Sayın Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında, Anaya-
sanın 110 ve !çtüzü%ün 105’inci maddeleri gere%ince güvenoylaması yapılacaktır.

Güvenoylamasının, açık oylama "eklinde yapılması, !çtüzü%ün 105’inci mad-
desi gere%idir.

!çtüzü%ün 115’inci maddesine göre, açık oylamanın "ekline Genel Kurul karar 
verecektir.

Güvenoylamasının, adı okunan sayın milletvekilinin, aya%a kalkarak, yüksek 
sesle “kabul”, “ret” veya “çekinser” "eklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oylamanın, ifade etti-
%im biçimde yapılması kabul edilmi"tir.

Sayın milletvekilleri, önemli bir oylama yapıyoruz. !sticale gerek olmadı%ı ka-
naatini ta"ıyorum. Hepimiz biliriz ki, eri"ir menzili maksuduna, aheste giden; yani, 
yava" giden, a%ır giden, maksadına ula"ır. Onun için, ben...

"BRAH"M GÜRSOY ("stanbul) - Türkçe konu" Sayın Ba"kan; bir de tercü-
man mı lazım... 

BA$KAN - Türkçe konu"uyorum Sayın Gürsoy; siz de çok iyi anlıyorsunuz. 
$imdi, bir iki Tüzük maddesini okuma ihtiyacı hissediyorum.

De%erli milletvekilleri, bugüne dek bu ihtiyacı hissetmedi%imi hepiniz takdir 
buyurursunuz. !htiyaç hissetti%im için, !çtüzü%ümüzün 69’uncu maddesini, bilgi-
leri tazeleme açısından, izninizle, okumak istiyorum.

“Madde 69 - Ba"kan, görü"meler sırasında gürültü veya kavga çıkar ve bu ne-
denle çalı"ma düzenini kuramazsa, kürsüde aya%a kalkarak, toplantıya ara verece-
%ini ihtar etmek suretiyle gerekli gayreti gösterir; buna ra%men gürültü ve kavga 
devam ederse oturuma en çok bir saat ara verir.
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Oturumun yeniden açılmasında gürültü veya kavgaya son verilemiyorsa, Ba"-
kan birle"imi kapatır.” (“Ne gere"i var bunun” sesleri)

145’inci maddeyi, dinleyiciler açısından - dinleyicilerimiz her gün buraya gel-
medi%i için - !çtüzü%ün kendileriyle ilgili bölümünü okuma ihtiyacı duyuyorum. 
(“Ne gere"i var” sesleri)

Rica ederim... Sükûnetle çalı"maları yapmak istiyoruz; maksadımız buna yö-
neliktir.

“Madde 145 - Dinleyiciler birle"imin devamı süresince kendilerine ayrılan yer-
lerde sükûnet içinde oturmak zorundadırlar.

Dinleyiciler görü"melerde, kabul veya ret yönünde söz, alkı" yahut herhangi 
bir hareketle kendi dü"üncelerini ortaya koyamazlar.

Bu yasa%a uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından 
hemen dı"arı çıkarılırlar.”

Böyle bir neticenin hâsıl olmayaca%ı beklentisi içerisinde, hatta inancı içerisin-
de oldu%umu ifade edeyim.

Sayın milletvekilleri, oylamaya ba"lıyoruz.
Oylama, ad okunmak suretiyle yapılacaktır.
Biraz önce ifade etti%im gibi “kabul”, “ret” veya “çekinser” ifadeleri kullanıla-

caktır.
!l alfabetik sırasına göre sayın milletvekillerinin !simleri okunacak ve izhar et-

tikleri beyanları yönünde buraya i"aretleyece%iz.
Buyurun efendim.
(Oyların toplanmasına ba!landı)
Orhan Kilercio%lu? Ret.
(DYP sıralarından “Yuh” sesleri)
BA$KAN - Rica ediyorum... Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... Sayın grup 

ba"kanvekilleri... Rica ediyorum...
(Oyların toplanmasına devam edildi)
!rfan Köksalan? Ret.
(DYP sıralarından “Yuh” sesleri)
(Oyların toplanmasına devam edildi)
Hasan Çakır? Kabul.
(DYP sıralarından alkı"lar)
(Oyların toplanmasına devam edildi)
Gökberk Ergenekon? Ret. (DYP sıralarından “Yuh” sesleri)
BA$KAN - Rica ediyorum... Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... Rica 

ediyorum...
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(Oyların toplanmasına devam edildi)
!brahim Gürdal? Ret.
(DYP sıralarından “Yuh” sesleri)
(Oyların toplanmasına devam edildi)
$erif Ercan?
AHMET SAYIN (Burdur) - Satıldı!
BA$KAN - Rica ediyorum... (DYP sıralarından “Do"ru” sesleri) Hiç kimsenin, bir 

milletvekiline, böyle söylemeye hakkı yok!
O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) - Bu bir hakarettir! Böyle bir "eye Ba"kan-

lık göz yumamaz! (Gürültüler)
BA$KAN — Ben ne yapıyorum efendim! (ANAP sıralarından “Dı!arı” sesleri) 
O%UZHAN AS"LTÜRK (Malatya) - !"lem yapın!
BA$KAN - Ben ne yapıyorum efendim! Sayın Ercan? Ret.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - $erif Ercan oldu%unu lütfen belirtin Sayın Ba"-

kan!
BA$KAN - Sayın $erif Ercan? Ret.
(Oyların toplanmasına devam edildi)
Hüsamettin Cindoruk?
AHMET SAYIN (Burdur) - O da satıldı!
BA$KAN - Sayın Cindoruk? Yok.
(Oyların toplanmasına devam edildi)
Mehmet Dönen? Kabul
(DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)
(Oyların toplanmasına devam edildi)
Bedrettin Dalan? Ret
(DYP sıralarından “Yuh” sesleri)
BA$KAN - Müsaade buyurun...
Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... Yani, bazen “kabul”e tepki gösteriyorsu-

nuz, bazen “ret”e... Rica ediyorum...
(Oyların toplanmasına devam edildi)
Timur Demir? Kabul
(DYP sıralarından alkı!lar)
(Oyların toplanmasına devam edildi)
Cemal Özbilen? Ret.
NECM" HO$VER (Bolu) - Yuh!
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BA$KAN - Sayın Ho"ver... Sayın Ho"ver, biraz da ho"gör! Rica ediyorum...
(Oyların toplanmasına devam edildi)
Akın Gönen? Ret.
NECM" HO$VER (Bolu) - Satıldı!
(Oyların toplanmasına devam edildi)
Alparslan Türke"? Kabul.
BA$KAN - Sayın Türke", kabul mü? Sayın Türke", kabul... 
KORAY AYDIN (Trabzon) - Sa%ır mısın, duymadın mı?
BA$KAN - Müsaade buyurun efendim, bir açıklama yaptık... 
KORAY AYDIN (Trabzon)- $ov yapıyorsun! 
BA$KAN - Müsaade buyurun... 
KORAY AYDIN (Trabzon) - Terbiyesiz herif seni! Ne numara yapıyorsun! 
BA$KAN - Müsaade buyurun... Gayet tabiî... Zabıtlara geçecek. (Oyların top-

lanmasına devam edildi)
BA$KAN - De%erli milletvekilleri hazır oldu%u halde ismi okunmayan, oyunun 

rengini ifade etmeyen sayın milletvekili var mı? Yok.
Oylama i"lemi tamamlanmı"tır.
"HSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Ba"kan, Sayın Genel Ba"kanımız söz 

istiyor. 
BA$KAN - Tasnife ba"layın. (Oyların ayırımı yapıldı)
BA$KAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin 51’inci Hükümetinin 

Programıyla ilgili olarak yapılan güven oylamasına 421 sayın üye i"tirak etmi"tir. 
Oylamada 191 oy kabul, 230 oy ret istikametinde çıkmı"tır.

Bu suretle, Anayasanın 110’uncu, !çtüzü%ün 105’inci maddeleri muvacehesin-
de, biraz önce ifade etti%im sonuca göre, Ba"bakan Sayın Tansu Çiller tarafından 
kurulan Bakanlar Kurulu, Meclisimizden güvenoyu alamamı"tır.

Sayın Ba"bakanın söz talebi vardır.
Buyurun Sayın Ba"bakan. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta alkı!lar) 
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER ("stanbul) - Sayın Ba"kan, de%erli milletvekille-

ri; 51’inci Hükümet güvenoyu alamamı"tır.
EKREM PAKDEM"RL" (Manisa) - Hayırlı olsun!
BA$BAKAN TANSU Ç"LLER (Devamla) - Bize kabul oyu verenlere ve kabul 

oyu vermeyenlere; hepsine te"ekkür ediyorum. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, al-
kı!lar)

Vicdanımız rahattır; çok rahatız. Kendi çıkarlarımızı ülke çıkarları önünde tut-
madık. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) Sandalye tutkusuyla de%il, ülke ve 
memleket çıkarı tutkusuyla hareket ettik. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar) 
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Ba"ımız diktir; ba"ımız, gö%e de%ecek kadar diktir; çünkü, hep, do%ru bildi%imizi 
yaptık. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkı!lar)

Çözüm, yine, Meclis çatısı altında çıkacaktır. Do%ru Yol Partisinin içerisinde 
olmadı%ı bir hükümet, bu Meclisten çıkamaz. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, al-
kı!lar)

Çok erken bir seçim, artık, demokrasinin ve ülke çıkarlarının gere%i olmu"tur.
Hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta al-

kı!lar) 
BA$KAN - Sayın Çiller, te"ekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba"kanının seçimini yap-

mak için, 17 Ekim 1995 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birle"imi kapatı-
yorum.

Kapanma Saati: 15.48
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Ba!bakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 110 ve "çtüzü#ün 105’inci maddeleri uyarınca güvenoylaması

(Kabul edilmemi!tir)

Program: 10.10.1995
Güvenoylaması: 15.10.1995
Üye Sayısı: 450
Kullanılan Oy: 421
Kabul Edenler: 191
Reddedenler: 230
Çekinserler: -
Geçersiz Oylar: -
Oya Katılmayanlar: 7
Açık Üyelikler: 22

(Kabul Edenler)
ADANA
Bekir Sami Daçe, M. Halit Da%lı, Veli Andaç Durak, M. Selahattin Kılıç, 
Mustafa Küpeli, Ali Yalçın Ö%ütcan, Orhan $enda%, Turgut Tekin
AFYON
!smet Attila, Baki Durmaz, Ethem Kelekçi, Abdullah Ulutürk
A%RI
Mikail Aydemir, Cemil Erhan
AKSARAY
Halil Demir, Mahmut Öztürk
ANKARA
Bilâl Güngör, Sait Kemal Mimaro%lu, Halil $ıvgın, Baki Tu%, Mustafa Dursun 
Yangın
ANTALYA
Adil Aydın, Hasan Çakır, Hayri Do%an, Ali Karata", Hasan Namal
ARTV"N
Hasan Ekinci
AYDIN
Tunç Bilget, Ali Rıza Gönül, Nahit Mente"e, !smet Sezgin
BALIKES"R
Abdülbaki Ataç, Hüseyin Balyalı, Ekrem Ceyhun, Ömer Lütfi Co"kun, 
Mehmet Cemal Öztaylan, Melih Pabuçcuo%lu, Sami Sözat
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BARTIN
Koksal Toptan

B"LEC"K
Bahattin $eker

B"NGÖL
Haydar Baylaz

BOLU
Nazmi Çilo%lu, Necmi Ho"ver, Tevfik Türesin

BURDUR
Mustafa Çilo%lu, Ahmet $eref Erdem, Ahmet Sayın

BURSA
Fethi Akkoç, Cavit Ça%lar, $ükrü Erdem, Beytullah Mehmet Gazio%lu, Kadri 
Güçlü, Yılmaz Ovalı, Turhan Tayan

ÇANAKKALE
Süleyman Ayhan, Rahmi Özer, Nevfel $ahin, A. Hamdi Üçpınarlar

ÇANKIRI
Nevzat Ayaz

ÇORUM
Mustafa Ate" Amiklio%lu, Cemal $ahin, Muharrem $emsek, Arslan Adnan 
Türko%lu

DEN"ZL"
Mehmet Gözlükaya, M. Halûk Müftüler, Nabi Sabuncu

D"YARBAKIR
Mehmet Salim Ensario%lu, Salih Sümer

ED"RNE
Evren Bulut

ELAZI%
Ahmet Küçükel, Ali Rıza Septio%lu, Tuncay $ekercio%lu

ERZURUM
!smail Köse, Rıza Müftüo%lu, Oktay Öztürk

ESK"$EH"R
Hüseyin Aksoy, !brahim Ya"ar Dedelek, M. Fevzi Yalçın

GAZ"ANTEP
Mehmet Batallı, Ayvaz Gökdemir, Mehmet Özkaya, Hannan Özüberk

HAKKÂR"
Mustafa Zeydan

HATAY
Mehmet Dönen, Abdullah Kınalı, Bestami Teke, Nurettin Tokdemir, Ali Uyar
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"SPARTA
Mustafa Fikri Çobaner, Abdullah Aykon Do%an, Ertekin Durutürk
"ÇEL
Y. Fevzi Arıcı, Ahmet Bilyeli, Asım Kaleli, Ali Su
"STANBUL
Yıldırım Aktuna, Osman Ceylan, Tansu Çiller, Kemal Naci Ek"i, Co"kun Kırca, 
Recep Ercüment Konukman, Leyla Yeniay Köseo%lu, Gürol Soylu, Tunca 
Toskay, Mehmet Bahattin Yücel
"ZM"R
Yıldırım Avcı, Timur Demir, Mehmet Köstepen, Mehmet Özkan
I"ılay Saygın, Rıfat Serdaro%lu, Erkut $enba", Cemal Tercan
KAHRAMANMARA$
Selahattin Karademir
KARAMAN
S. Osman Sevimli
KARS
Abdülkerim Do%ru, M. Sabri Güner
KASTAMONU
Münif !slamo%lu, Nurhan Tekinel
KAYSER"
Mustafa Da%cı, Osman Develio%lu, Aykut Edibali, Seyfi $ahin
KIRIKKALE
Hacı Filiz, Abdurrahman Ünlü
KIRKLAREL"
Ahmet Sezai Özbek
KOCAEL"
Halil !brahim Artvinli, M. Kâzım Dinç, !smail Kalkandelen, Alaettin Kurt
KONYA
Hasan Af"ar, Musa Erarıcı, Ali Günaydın, Osman Nuri Özbek, Ömer $eker, 
Vefa Tanır, Servet Turgut, Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
H. Cavit Erdemir, !smail Karakuyu
MALATYA
Yusuf Bozkurt Özal
MAN"SA
Rıza Akçalı, Ümit Canuyar, Tevfik Diker, Sümer Oral, Yahya Uslu, Cengiz 
Üretmen
MARD"N
Muzaffer Arıkan



7056 • Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görü!meler"

MU%LA
!rfettin Akar, Muzaffer !lhan, Latif Sakıcı,
NEV$EH"R
Esat Kıratlıo%lu, Osman Seyfi
N"%DE
Do%an Baran, Rıfat Yüzba"ıo%lu
ORDU
Hasan Kılıç, Refaiddin $ahin
SAKARYA
Nevzat Ercan, Mehmet Gölhan
SAMSUN
!lyas Akta", Mehmet Çebi, !rfan Demiralp, Ali Eser, Nafiz Kurt, Hüseyin 
Özalp, !hsan Saraçlar
S""RT
Mehmet Erdal Koyuncu
S"NOP
Kadir Bozkurt, Cafer Sadık Kesero%lu, Ya"ar Topçu
$ANLIURFA
Sedat Edip Bucak, Necmettin Cevheri, Ferit Aydın Mirkelam, Mehmet Fevzi 
$ihanlıo%lu
TEK"RDA%
Halil Ba"ol, Muhtar Mahramlı, Fethiye Özver, Hasan Peker
TOKAT
Ali $evki Erek, !brahim Kuma"
TRABZON
Koray Aydın
VAN
Mustafa Kaçmaz, Nadir Kartal
YOZGAT
Ya"ar Erbaz, Alparslan Türke"
ZONGULDAK
Adnan Akın, $inasi Altıner, Ömer Barutçu, Güne" Müftüo%lu, Ali Uzun

(Reddedenler)
ADANA
U%ur Aksöz, Muhammet Kaymak, !brahim Özdi", Timurçin Sava", Ahmet 
$anal
ADIYAMAN
Celal Kürko%lu, Abuzer Tanrıverdi
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AFYON
Halil !brahim Özsoy, Gaffar Yakın
A%RI
Hasan Fecri Alpaslan, Ya"ar Eryılmaz
AKSARAY
!smet Gür
AMASYA
Cemalettin Gürbüz, Mehmet Tahir Köse, Haydar Oymak
ANKARA
Mehmet Nedim Budak, Mehmet Çevik, Ali Dinçer, Mehmet Vehbi Dinçerler, 
Ömer Faruk Ekinci, Hamdi Eri", H. Uluç Gürkan, Salman Kaya, Mehmet 
Kerimo%lu, Orhan Kilercio%lu, !rfan Köksalan, Mehmet Seyfi Oktay, Mehmet 
Sa%dıç, Yücel Seçkiner, O. Mümtaz Soysal, !brahim Tez, Mustafa Tınaz Titiz
ANTALYA
Faik Altun, Deniz Baykal, Gökberk Ergenekon
ARTV"N
Süleyman Hatino%lu
AYDIN
Cengiz Altınkaya, Yüksel Yalova
BARTIN
Hasan Akyol
BATMAN
Mehmet Adnan Ekmen, Abdülkerim Zilan
BAYBURT
Bahaddin Elçi, Ülkü Güney
B"LEC"K
Mehmet Seven
B"NGÖL
Kâzım Atao%lu, Hüsamettin Korkutata
B"TL"S
Zeki Ergezen, Edip Safder Gaydalı, Kâmran !nan
BOLU
Avni Akyol, Abbas !nceayan
BURSA
Mehmet Gedik, !brahim Gürdal, Hüsamettin Örüç, Feridun Pehlivan
ÇANKIRI
!smail Co"ar, !lker Tuncay
DEN"ZL"
Muzaffer Arıcı, Adnan Keskin, Hasan Korkmazcan
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D"YARBAKIR
Mehmet Kahraman, Mahmut Uyanık
ED"RNE
Hasan Basri Eler, $erif Ercan, Erdal Kesebir
ELAZI%
Ahmet Cemil Tunç
ERZ"NCAN
Yıldırım Akbulut, Mustafa Kul, Ali !brahim Tutu
ERZURUM
Lütfü Esengün, Abdulilah Fırat, Abdulmelik Fırat, $inasi Yavuz
ESK"$EH"R
Mustafa Balcılar
GAZ"ANTEP
Bahattin Alagöz, Abdülkadir Ate", Hikmet Çetin, Mustafa Do%an, Mustafa 
Yılmaz
G"RESUN
Burhan Kara, Yavuz Köymen, Rasim Zaimo%lu
GÜMÜ$HANE
Lütfü Do%an, Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂR"
Esat Canan
HATAY
Fuat Çay, Onur Kumbaracıba"ı, Nihat Matkap
"ÇEL
Ali Er, Aydın Güven Gürkan, Durmu" Fikri Sa%lar, M. !stemihan Talay, Rü"tü 
Kâzım Yücelen
"STANBUL
Bülent Akarcalı, Bedrettin Do%ancan Akyürek, !mren Aykut, Mustafa Ba", 
Mukadder Ba"e%mez, !smail Cem, Kadir Ramazan Co"kun, Nami Ça%an, 
Gürhan Çelebican, Bedrettin Dalan, Hüsnü Do%an, Halit Dumankaya, 
Elaattin Elmas, Halil Orhan Ergüder, Salih Ergün, !smail Safa Giray, 
Engin Güner, !brahim Gürsoy, Algan Hacalo%lu, Melike Tugay Hasefe, 
Fevzi !"ba"aran, Ercan Karaka", Mehmet Cavit Kavak, Cem Kozlu, Emin 
Kul, Ziyaeddin Selçuk Maruflu, Hasan Mezarcı, Mehmet Mo%ultay, Yusuf 
Namo%lu, Ali O%uz, !brahim Özdemir, Hasan Hüsamettin Özkan, Sabri 
Öztürk, Yusuf Pamuk, !smail Sancak, Mehmet Sevigen, Güne" Taner, $adan 
Tuzcu
"ZM"R
Veli Aksoy, Cengiz Bulut, I"ın Çelebi, Nevzat Çobano%lu, Halil Çulhao%lu, 
!smet Kaya Erdem, Ersin Faralyalı, Erdal !nönü, !lhan Kaya, Atilla Mutman, 
Suha Tanık
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KAHRAMANMARA$
Esat Bütün, Hasan Dikici, Ahmet Dökülmez, Recep Kırı", Ökke" $endiller 
Saffet Topakta"
KARAMAN
Zeki Ünal
KARS
Mehmet Alp, Atilla Hun, Zeki Nacitarhan
KASTAMONU
Refik Arslan, Murat Ba"esgio%lu
KAYSER"
$aban Bayrak, Abdullah Gül, Salih Kapusuz
KIRKLAREL"
!rfan Gürpınar, Cemal Özbilen
KIR$EH"R
Co"kun Gökalp, Sabri Yavuz, Hilmi Yükselen
KOCAEL"
!smail Amasyalı, Bülent Atasayan, $evket Kazan
KONYA
Necmettin Erbakan, Ahmet Remzi Hatip, Mehmet Keçeciler, Abit Kıvrak, 
Mustafa Ünaldı
KÜTAHYA
Ahmet Derin, Mehmet Rauf Ertekin, Mustafa Kalemli (Ba"kan Vekili)
MALATYA
O%uzhan Asiltürk, Gazi Barut, Metin Emiro%lu, Münir Do%an Ölmeztoprak, 
Mustafa Yılmaz
MAN"SA
Akın Gönen, Ekrem Pakdemirli, Faruk Saydam
MARD"N
Mehmet Gülcegün
MU%LA
Nev"at Özer, Erman $ahin
MU$
Muzaffer Demir, Mehmet Emin Sever
NEV$EH"R
Mehmet Elkatmı"
N"%DE
!brahim Arısoy
ORDU
Bahri Kibar, Cavit $adi Pehlivano%lu, Nabi Poyraz, $ükrü Yürür
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R"ZE
Ahmet Kabil, Mustafa Parlak, Ahmet Mesut Yılmaz

SAKARYA
Cevat Ayhan, Mustafa Kılıçaslan, Ersin Tarano%lu

SAMSUN
Cemal Ali"an, Adem Yıldız

S"VAS
Ahmet Arıkan, Musa Demirci, Ziya Halis, Azimet Köylüo%lu

Abdüllatif $ener, Muhsin Yazıcıo%lu

$ANLIURFA
!brahim Halil Çelik, Seyit Eyyüpo%lu, Eyyüp Cenap Gülpınar

$IRNAK
Mahmut Alınak

TOKAT
Güler !leri, Ahmet Fevzi !nceöz, Ahmet Özdemir, $ahin Ulusoy

TRABZON
Eyüp A"ık, Ali Kemal Ba"aran, Kemalettin Gökta", Fahrettin Kurt

TUNCEL"
Kamer Genç, Vahdet Sinan Yerlikaya

U$AK
Fahri Gündüz, Ender Karagül, Ural Köklü

VAN
$erif Bedirhano%lu, Fethullah Erba"

YOZGAT
Hüseyin Erdal, Lutfullah Kayalar, Mahmut Orhon

ZONGULDAK
Bülent Ecevit, Necdet Yazıcı

(Oya Katılmayanlar)
ANTALYA
Veysel Atasoy

ÇORUM
Yasin Hatibo%lu (B"k. V.)

ESK"$EH"R
Hüsamettin Cindoruk

KIRKLAREL"
M. Sadık Avundukluo%lu
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SAKARYA
Ahmet Neidim
$ANLIURFA
Abdürrezak Yavuz
TRABZON
Mehmet Ali Yılmaz

(Açık Üyelikler)
Adana: 1
Adıyaman: 2
Ankara: 1
Batman: 1
Bursa: 1
Diyarbakır: 4
!sparta: 1
!stanbul: 2
Mardin: 3
Mu": 1
Siirt: 2
$ırnak: 2
Van: 1
Yekûn 22
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